
  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 10 de setembre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       

Un setembre sense pausa 

L’Orde Hospitalari guardonat amb el Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 
Professió perpètua a les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció 
Reunió de responsables de formació inicial a l’URC  
Crida del papa Francesc en favor dels refugiats 
Un marista català s'instal·la al Líban per ajudar els refugiats 
CONFER: trobada de la vida consagrada a Espanya 
Entrevista a Anna Boj: “No estem buits”  
Servei de documentació: “Acollir el foraster L’hospitalitat com a deure i actitud” 
““espiritual 
 
 
 

Missioners Claretians Mercedaris 

Religioses de Sant Josep de Girona Vigília de pregària per als refugiats 
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Barcelona, 5 de setembre de 2015. El 
dissabte 5 de setembre el Capítol General dels 
Missioners Claretians que s’està celebrant a 
Roma ha elegit el P. Mathew Vattamattan 
com a Superior General de la Congregació 
pels propers 6 anys. 
Després de la celebració de l’Eucaristia, on 
s’ha invocat l’Esperit Sant per orientar aquest 
discerniment transcendental per la vida de la 
Congregació, ha començat la sessió de 
votació. El P. Mathew Vattamattan ha estat 
escollit per majoria absoluta a la tercera 
votació. 
El P. Josep Mª Abella, anterior general, que 
ha moderat la sessió de votació, ha preguntat 
al P. Mathew Vattamattan sobre la seva 
acceptació. Després d’uns minuts de reflexió, 
el P. Mathew ha acceptat aquesta gran 
responsabilitat amb les paraules “som 
missioners” evocant la disponibilitat dels 
anteriors superiors generals: P. Gustavo 

Alonso, P. Aquilino Bocos i P. Josep Mª Abella. Les paraules del nou general s’han acollit 
molt bé a l’aula capitular amb una gran aplaudiment.  

El P.Màxim Muñoz, provincial dels claretians de Catalunya, afirma que “Per primera vegada 
tenim un Superior General de l'Àsia, àrea on la Congregació fa temps que està 
experimentant un gran creixement. Serà molt bo per la Congregació i per la seva cohesió 
dins de diversitat. Amb el P. Matthew vam coincidir a Roma durant els nostres estudis 
d'especialització. És una persona sensible, senzilla i profunda”. 
 
P. Mathew Vattamattan 
Va néixer el 20 de maig de 1959 a Kalathoor, Kerala (Índia). Va realitzar els estudis bàsics 
a la St. Mary School de Kalathoor i els estudis secundaris a l’escola secundaria de Sant 
Joan de Kanjirathanam. 
El 3 de juliol de 1974 va ingressar a la congregació claretiana al Claret Bhavan de 
Kuravilangad. El 31 de maig de 1978 va realitzar la seva primera professió i sis anys més 
tard va celebrar la seva professió perpètua. Va ser ordenat sacerdot el 10 de maig de 1986. 
Entre els anys 1986 i 1987 va ser assistent del promotor vocacional i assistent del formador 
d’aspirants al Claret Bhavan Kuravilangad. Entre el 1987 i el 1988 va ocupar el càrrec de 
promotor de vocacions i assistent del formador al seminari menor de Belgaum. Del 1988 al 
1989 va ser designat assistent del rector de Santa Maria de Champakulam (Kerala). 
Entre els anys 1989 i 1994 va estudiar les llicenciatures en teologia sistemàtica i en 
psicologia a la Universitat Gregoriana de Roma. 
Entre el 1994 i el 1996 va ser director del Claret Nivas, casa d’espiritualitat a Bangalore, i 
assistent del mestre de novicis. Entre el 1996 i el 2003 fou mestre de novicis de la província 
claretiana de Bangalore.  
En el XXIIIè Capítol General, celebrat a Roma durant l’any 2003, fou elegit consultor general 
i prefecte de formació. Fou reelegit pel mateix càrrec l’any 2009. 

El P. Mathew Vattamattan, nou Superior General dels Missioners 
Claretians 
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El miércoles 9 de septiembre ha quedado totalmente constituido el Gobierno General que 
guiará la Congregación de los Misioneros Claretianos durante el sexenio 2015-2021. En la 
sesión capitular de este día han sido elegidos como Consultores los siguientes misioneros: 

P. Henry Omonisaye CMF. Consultor. Hasta ahora había desempeñado el cargo de 
Superior mayor de la Delegación de West Nigeria. De nacionalidad nigeriana, cuenta 
con 42 años de edad. 

P. Manuel Tamargo CMF. Ecónomo General. Hasta ahora había sido Procurador General 
de las Misiones. De nacionalidad española, tiene 55 años de edad. 

P. Leo Dalmao CMF. Consultor-Prefecto de Formación. Hasta el momento ha sido Superior 
Provincial de Filipinas. De nacionalidad filipina, tiene 46 años de edad. 

P. Artur Teixeira CMF.  Consultor Prefecto de Apostolado. Hasta el momento Superior 
Provincial de Portugal. De nacionalidad portuguesa, tiene 43 años de edad. 

P. Gonzalo Fernández CMF. Consultor-Prefecto de Espiritualidad. Español. Reelegido 
para este mismo servicio que ha coordinado durante los últimos doce años. También 
ha sido designado Vicario General de la Congregación. Tiene 57 años de edad.  

Hermano Carlos Verga CMF. Consultor-Prefecto de Pastoral Juvenil Vocacional. Es 
argentino y proviene de la Provincia de San José del Sur. Tiene 48 años de edad. 

Al concluir la sesión de votaciones, los capitulares, y en ellos toda la Congregación, han 
felicitado a los nuevos consultores, agradeciéndoles su disponibilidad para el servicio de 
animación que se les ha encomendado. 

Govern general dels Missioners Claretians 

Foto de grupo del Gobierno General. De izquierda a derecha: P. Henry Omonisaye (Consultor), Hno. Carlos Verga 

(Consultor. Prefecto de Pastoral Juvenil Vocacional), P. Manuel Tamargo (Consultor. Ecónomo), P. Mathew 
Vattamattam (Superior General), P. Leo Dalmao (Consultor. Prefecto de Formación), P. Gonzalo Fernández 
(Consultor, Vicario y Prefecto de Espiritualidad), P. Artur Teixeira (Consultor. Prefecto de Apostolado). 
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La província mercedària d'Aragó té comunitats a Aragó, Catalunya, València, Balears, 
Veneçuela, Guatemala, Panamà, El Salvador i Moçambic. 
 

 Del 26 al 31 de juliol al convent de Santa Maria de l'Olivar (Estercuel-Teruel) celebrem el 
XXXIII capítol provincial que va estar presidit pel Mestre General de l'Orde Fr Pablo 

Bernardo Ordoñe i 
assistiren  37 religiosos 
vinguts dels diferents 
països on està present la 
Província Mercedària 
d'Aragó. 

 

En el capítol va ser el.legit 
Superior Provincial per al 
trienni 2015-2018 el P. 
José Juan Galve Ardid, de 
51 anys d'edat i natural de 
Letux (Zaragoza). El P. 
José Juan Galve fins ara 
era conseller provincial, 

superior de la comunitat de la Llar Mercedària de Barcelona (casa d'acollida per a persones 
que estan a la presó) i capellà de la Presó Model de Barcelona. Tota la vida mercedària i 
ministerial del P. Galve ha estat relacionada amb la pastoral penitenciària. 
 

En el mateix capítol van ser elegits com a consellers provincials els religiosos Domingo 
Lorenzo, Fermín Delgado, Ignacio Blasco i Jesús Roy. 
 

P. José Juan Galve Ardid, nou provincial de la Provincia de la Mercè 
d’Aragó 
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“Catalunya Cristiana” dedica al primer pla del setmanari del 13 de setembre a recollir aquest 
esdeveniment. Recollim aquí els dos articles centrals. 
 

«Els cristians estan cridats, en tot temps, a donar testimoni de fidelitat i 
d’alegria» 
 
Víctor Gay | Girona | Fotos: Àngel Almazan 
 
Tres dies de vivència intensa en memòria de les tres màrtirs, Fidela Oller, Josefa Monrabal 
i Facunda Margenat, de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, amb la celebració 
central del dissabte 5, a la catedral de Girona. L’acte va anar precedit per la rebuda dels 
pelegrins participants, vinguts d’arreu de l’Estat, d’Europa, d’Àfrica i Amèrica Llatina on 
l’Institut exerceix la seva missió, en els àmbits social i sanitari. 
 
Una jornada històrica 
En la gairebé mil·lenària història de la seu gironina no hi ha referència d’una litúrgia de 
beatificació. No era, per tant, sorprenent que tan bon punt obria les portes a les nou del matí 
ja fossin nombrosos els fidels, tots ells degudament acreditats, que hi feien cap. S’estima 
que fins a dues mil persones van seguir la celebració en directe o per mitjà de les pantalles 
gegants, situades a la plaça dels Apòstols. La meteorologia va respectar la celebració i 
només quatre gotes va deixar escapar el cel una hora abans de l’inici dels actes. El barri de 
l’entorn de la catedral era un anar i venir de fidels. L’accés es va haver d’adequar als 
emplaçaments de l’equip del rodatge de Joc de trons. 

El cardenal Angelo Amato presideix la beatificació de les tres 
religioses de Sant Josep de Girona, màrtirs el 1936    
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L’interior de la gran nau gòtica oferia un aspecte magnífic. S’havien situat 1.200 seients i 
també un seguit de pantalles, especialment a la part del darrere de l’orgue central (un tema 
pendent de resoldre de fa anys), i d’aquesta manera tothom podia seguir la litúrgia 
perfectament.  
També s’havien distribuït per sectors els familiars de les noves beates, un altre per a les 
autoritats civils, encapçalades pel ministre de l’Interior, Jorge Fenández Díaz; la presidenta 
del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert; l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont; el 
conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila; el president de la Diputació 
de Girona, Pere Vila; el secretari del Comitè de Govern d’Unió Democràtica, Ramon 
Espadaler, i una nodrida presència de diputats als parlaments català i espanyol, de la 
Diputació, alcaldes dels municipis originaris de les beates, representacions dels municipis 
on és present l’Institut, representants dels estaments comarcals i de les forces de seguretat. 
Naturalment la presència nodrida i generosa de les religioses de Sant Josep dominava 
l’àmplia nau amb el color blau 
dels seus hàbits. Com 
assenyalaria la superiora 
general, per a l’Institut era 
una jornada històrica. 
L’acompanyaven l’equip 
rector de la institució i la 
postuladora de la causa. 
 
Moments emotius 
Quan el rellotge de la seu 
marcava les onze en punt del 
matí, es van obrir les grans 
portes de la catedral i amb la 
creu alçada al capdavant, la 
processó integrada pels 
celebrants principals (mig centenar de preveres més ja s’havien situat minuts abans) 
avançava solemnement per la Via Sacra, vers el presbiteri. Cal destacar la presència de 
tres cardenals, Angelo Amato, Antonio Cañizares, de València (arxidiòcesi que inicià el 
procés), i Lluís Martínez Sistach, de Barcelona; una dotzena de bisbes i abats, amb 
l’arquebisbe metropolità, Jaume Pujol; el titular de Girona, Francesc Pardo; l’arquebisbe 
d’Urgell, Joan Enric Vives; el nunci del Vaticà a Espanya i Andorra, arquebisbe Renzo 
Fratini; l’abat de Montserrat, el gironí Josep Maria Soler; el bisbe emèrit de Girona, Carles 
Soler... Cal dir que els celebrants principals es revestien amb les casulles emprades de 
forma unificada en totes les beatificacions i canonitzacions de màrtirs de la guerra civil. 
Podem situar dos moments emotius de la celebració: després de la lectura de la fórmula de 
beatificació (en llatí, l’idioma oficial de l’Església i de l’Estat Vaticà) per part del cardenal 
Amato (també en la seva qualitat de prefecte de la Congregació per a les Causes del Sants), 
quan es desplegà la imatge de les noves beates, moment que fou acollit amb aplaudiments 
dels fidels; i especialment significatiu el moment que seguí l’anterior, quan es presentaren 
al presbiteri les relíquies de les tres noves beates, que foren portades en processó. Tres 
religioses, una per a cada continent on serveix l’Institut, portaven palmes, símbol martirial, 
mentre que les relíquies van ser portades per altres religioses i familiars de les beates. 
 
Homilia del cardenal Amato 
L’eix de la intervenció del representant del Papa va girar en relació amb la personalitat de 
les noves beates, «persones, bones, bones... que s’havien consagrat a Déu per ajudar el 
proïsme als seus domicilis i als hospitals. No feien cap mal, només feien el bé. No eren una 
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amenaça per a ningú», aleshores es demanà: «Per què foren assassinades? Per què? La 
resposta és clara: senzillament pel fet de ser religioses.» 
No amagà referir-se a la situació a Espanya en el moment del martiri de Fidela, Josefa i 
Facunda: «L’enemic de Déu i de la humanitat entrà en la ment i en el cor d’alguns homes 
malvats amb el verí de l’odi i la destrucció per suprimir els qui feien el bé: pares i mares de 
família, grans i petits, sacerdots, religioses i també bisbes.» Seguí recordant com les tres 
religioses van perdonar els seus botxins i com «el nom dels perseguidors s’ha perdut en 
l’oblit i el deshonor, mentre que el nom de les consagrades es recorda amb respecte i 
veneració».  
La darrera part de l’homilia del cardenal Amato se 
centrà en l’actual situació dels cristians, que encara 
són la minoria religiosa més perseguida del món. 
Els cristians, pel fet de serho, 
són assassinats, amb una xifra de 100.000 l’any. 
«Cada cinc minuts un cristià mor per raó de la seva 
fe», va dir el cardenal Amato. 
Aquesta realitat recorda que «els cristians som 
cridats en cada temps a donar testimoni de fi delitat 
i d’alegria ». El cardenal va fi nalitzar recordant que 
«el martiri no s’improvisa, ja que abans del seu 
sacrifi ci suprem les tres religioses ja eren 
exemplars i autèntiques serventes de la caritat de 
Déu envers els malalts». 
 
Culmina la celebració 
La darrera part de l’Eucaristia va incloure la 
pregària dels fi dels amb especial peticions 
referides al Papa, a l’Església, a les pròpies màrtirs, 
a la mare fundadora, i als fi dels que seguien la 
celebració des dels diferents mitjans de 
comunicació. Aquesta pregària es va fer en italià, 
català, castellà i francès. 
Les ofrenes les van presentar grups de religioses i col·laboradors de l’Institut. En la comunió 
diversos preveres es distribuïren per la catedral per facilitar als fi dels de rebre el cos de 
Crist.  
Abans de la benedicció, el bisbe de Girona adreçà unes breus paraules d’agraïment al Papa 
i al seu enviat i a tots els prelats presents, igualment als concelebrants (prop d’un centenar 
de preveres), a la mare general de l’Institut, a totes les religioses presents: «Sou memòria 
permanent i pública del primer manament: estimar Déu amb totes les forces, amb tot l’ésser 
i estimar les persones convertint-les en proïsme.» 
També agraí a les autoritats civils la seva presència i col·laboració, especialment a 
l’Ajuntament de la ciutat i als nombrosos col·laboradors, voluntaris i participants en els actes 
i fi nalment a tots els que s’havien aplegat a Girona per participar en unes jornades en les 
quals s’ha compartit tanta alegria, esperant que s’haguessin sentit acollits com a germans i 
germanes d’una mateixa família. El bisbe Francesc va fer aquesta intervenció en català i 
castellà.  
A continuació, va ser el torn de la mare general, que va agrair la presència del cardenal 
Amato i li va demanar que transmetés al papa Francesc els sentiments compartits per part 
de tot els integrants de l’Institut, de gratitud i pregària, per mitjà de les noves beates, per tal 
que la seva acció de guiatge sigui plenament il·luminada per l’Esperit.  
La celebració va cloure amb el cant de la Salve i l’himne a Sant Josep, que és el 
corresponent a l’Institut de les religioses d’aquest institut tan gironí. 
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Emoció entre els pelegrins 
Més de 200 religioses es retroben a Girona amb ocasió de la beatificació 
 
Carme Munté | Fotos: Ramon Ripoll 
 

Més de 200 religioses de l’Institut de Sant Josep de Girona es van aplegar amb motiu de la 
beatificació de Fidela Oller, Josefa Monrabal i Facunda Margenat. Eren religioses 
procedents d’Europa, d’Amèrica Llatina i de l’Àfrica, de tretze països on l’Institut fundat per 
Maria Gay Tibau l’any 1813 és present a través de residències d’avis, de clíniques i de 
cases d’espiritualitat. 
Per a les religioses va ser oportunitat de retrobar-se després de molts anys sense veure’s. 
Una religiosa de la comunitat francesa de Beziers comentava l’emoció que sentien totes les 
germanes pel fet de poder-se tornar a veure. El Palau de Congressos de Girona va ser el 
lloc d’acollida de pelegrins que havien arribat el divendres 4 per participar en els actes previs 
a la beatificació. 
L’alcalde, Carles Puigdemont, i el bisbe de Girona, Francesc Pardo, van oferir unes 
paraules càlides d’acollida a tots els presents. El dia rúfol no va restar gens d’emoció a la 
celebració, com tampoc no va ser cap obstacle la gravació aquells mateixos dies de la 
famosa sèrie de televisió Joc de trons. 
M. Carmen García, superiora general de l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, 
va tenir paraules d’agraïment: «Ens sentim vinculades a les tres germanes màrtirs, donem 
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gràcies per la vida i el testimoni 
d’aquestes dones senzilles que 
van fer de la seva vida entrega a 
Déu.» «Elles són exponent de 
l’esperit carismàtic de Maria 
Gay», va prosseguir la mare 
general, «són models 
d’humanitat».  
El bisbe Francesc Pardo va 
recordar que «vivim un canvi 
d’època que exigeix coherència, 
testimoni de vida, fidelitat i actitud 
de servei». Qualitats que 
convergien en les tres religioses, 
«que van ser màrtirs per la seva 

condició de religioses i no per cap opció ideològica». 
 
Vespres a Sant Feliu 
Després d’aquest primer acte celebrat al Palau de Congressos de Girona, els participants 
a la beatificació es van traslladar fins a la basílica parroquial de Sant Feliu, on van tenir lloc 
les vespres solemnes presidides pel bisbe Francesc Pardo. 
En les seves paraules, el bisbe Pardo va adreçar tres missatges molt breus. En primer lloc, 
va parlar de la persecució que pateixen els cristians. I ho va dir a la basílica que porta el 
nom de sant Feliu, el primer màrtir de l’Església de Girona. Malgrat tanta persecució, Mons. 
Pardo va recordar que els cristians continuen presents a casa nostra al segle XXI. 

«Vivim moments de dificultats internes i externes: dubtes, por de ser assenyalats, de no 
anar a la moda…», va constatar el bisbe, que alhora va convidar a «revestir-nos de coratge 
i de fortalesa», i fent un paral·lelisme amb el món del futbol, va dir: «Hem de sentir els colors 
de la nostra fe, com ho fan els seguidors amb el seu equip.» «Hem de poder exclamar: 
“Quina sort de ser cristians, quina sort ser testimonis de Jesús!» Juntament amb les 
religioses de Sant Josep de Girona cal destacar la presència dels laics vinculats a l’institut 
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així com dels familiars de les germanes màrtirs. Des de Banyoles i des de Gandia havien 
acudit molt emocionats per viure finalment la tan anhelada beatificació de les seves 
familiars.  
Una de les que també estava molt emocionada era la postuladora, Teresa Fernández. Va 
destacar la vida i el martiri de les tres religioses, i també va dir que el procés de beatificació 
de la seva fundadora, Maria Gay, estava pendent del reconeixement d’un miracle. ls actes 
oficials de beatificació van finalitzar a la Col·legiata de Santa Maria de Gandia, d’on era 
originària Josefa Monrabal, amb una missa d’acció de gràcies. 
 

 

Fidela Oller (Banyoles 1869 - Xeresa 1936) 

Natural de Banyoles (Girona), nasqué el dia 11 de setembre de 1869. Quant va sentir la 
crida del Senyor als 17 anys, ingressà a l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona. 
Després de la primera professió l’any 1892, lliurà  el seu servei en diversos hospitals, on 
tingué cura dels malalts amb molt amor i dedicació. Fou superiora en diverses ocasions i 
l’any 1927, amb un grup de Germanes, fundà la comunitat de Gandia (València). Pel seu 
do de consell i de proximitat i, per la seva vida de pietat, prudència i senzillesa, fou un 
exemple per tothom. Perseguida com a religiosa i superiora, fou arrestada i martiritzada 
pels milicians, en el camí de Xeresa (València) el 30 d’agost de 1936, La seva vida fou una 
preparació contínua i, davant la crida urgent del Senyor, la mare Fidela va respondre amb 
heroisme als 67 anys d’edat. 

 

Josefa Monrabal (Gandia 1901 - Xeresa 1936) 

Nascuda a Gandia (València) el dia 3 de juny de 1901. Fou una jove pietosa i caritativa amb 
les seves companyes i amb els pobres. Des de petita, sentí el desig de consagrar-se al 
Senyor, però circumstàncies familiars ho impediren. L’any 1929, ingressà a l’Institut de 
Religioses de Sant Josep de Girona. Professà l’any 1931, i el 1934, va fer la professió 
perpètua. Fou destinada a la comunitat de Vila-real (Castelló de la Plana) per tenir cura dels 
malalts als quals servia amb molt amor i dedicació. Per a la germana Josefa, tot tenia un 
gran valor; vivia lliurada al Senyor i deia: M’agradaria ser màrtir, oferir la meva vida per la 
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conversió dels pecadors si aquesta és la voluntat de Déu. Expulsada amb violència de la 
comunitat l’any 1936, cercà refugi a casa del seu germà a Gandia. Allà fou arrestada i 
conduïda al martiri juntament amb la mare Fidela. El Senyor la cridà a oferir el suprem 
sacrifici d’amor als 35 anys d’edat. 

 

Facunda Margenat (Girona 1876 - Barcelona 1936) 

Nascuda a Girona el dia 6 de setembre de 1876. L’any 1894, ingressà a l’Institut de 
Religioses de Sant Josep de Girona, on professà el 1896, a l’edat de 20 anys. Passà per 
diverses comunitats, sempre al servei dels malalts. Fou una Germana exemplar, plena 
d’amor i compassió envers els malalts, al servei dels quals dedicà la seva vida fins a 
l’heroisme. Durant la persecució religiosa de 1936, vivia a Barcelona i, veient el desordre 
que regnava, deia a les Germanes: Desitjo donar la vida per la conversió d’aquests que 
persegueixen Déu i l’Església. En ser expulsada la comunitat, la germana Facunda va 
romandre refugiada amb la família del malalt que assistia. Fou denunciada per la portera 
de l’edifici, i allà l’anaren a buscar per conduir-la al martiri, que s’esdevingué la nit del 26 al 
27 d’agost.  El Senyor la considerà preparada per trobar-se definitivament amb Ell, mentre 
el servia en la persona del malalt. Tenía 60 anys d´edad 

 

ORACIÓ 
Pare de bondat i de misericòrdia, 
us donem gràcies pel testimoniatge 
de fidelitat de les beates 
Fidela, Josefa i Facunda, 
que us donaren la més alta prova d’amor  
lliurant la seva vida per Crist. 
Concediu-nos 
viure la caritat del vostre Esperit 
envers els malalts 
presència dolorosa de Crist 
i obtenir, per la seva intercessió, 
la gràcia que us demanem... 
Per Jesucrist Senyor Nostre. Amén. 
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Se ha fallado el Premio Princesa de Asturias de la Concordia que en esta edición 
ha recaído en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. 

  

Los Hermanos de San Juan de Dios han agradecido, en rueda de prensa celebrada en la 
sede de la Fundación Juan Ciudad en Madrid, a las instituciones el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia y han dedicado el galardón a los misioneros Miguel 
Pajares y Manuel García Viejo, fallecidos por el ébola el año pasado en Sierra Leona y 

Liberia, durante su labor de atención a pacientes de esta enfermedad. Junto con ellos, han 
dedicado este 
reconocimiento al 
resto de religiosos y 
col·laboradores 
fallecidos por ébola 
durante su labor de 
misioneros, a todas 
las personas que 
han padecido el 
virus y en general, 
a todos aquellos 
que son atendidos 
por la Orden en el 
mundo. Los 
Hermanos de San 
Juan de Dios 
también han 
anunciado que los 50.000 euros de dotación econòmica se destinaran a la lucha contra el 
ébola. 

  

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia se concede a aquellos cuya labor contribuya 
de forma relevante a la defensa de los derechos humanos, al fomento de la paz, de la 
libertad, de la solidaridad, de la protección del patrimonio y, en general, al progreso y 
entendimiento de la humanidad. En el caso de la Orden, el fallo se debe a su ejemplar labor 
asistencial durante más de 500 años y su lucha por los más desfavorecidos, en concreto 
por su actividad contra el ébola, en las crisis migratorias y por las personas en riesgo de 
exclusión.  

  

Comunicado del Consejo Provincial 

 

Os comunicamos que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios acaba de ser nombrada 
Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015. Así acaba de hacerlo público el 
presidente del Principado, Javier Fernández, que encabeza el jurado, en el salón 
Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo. La concesión de este honor a la Orden 
Hospitalaria viene motivada por la labor humanitaria, social, sanitaria y asistencial que 
nuestra Institución está desarrollando en la lucha contra el ébola en los países africanos. El 
año pasado fallecieron a consecuencia de esta trágica epidemia 18 Hermanos y 
colaboradores. La ceremonia de entrega tendrá lugar en el Teatro Campoamor, en Oviedo, 
el próximo 23 de octubre. Aprovechamos para agradecer la labor y el trabajo de toda la 
Familia Hospitalaria que han seguido los pasos de San Juan de Dios desde hace más de 
500 años. 

L’Orde Hospitalari guardonat amb el Premi Princesa d’Astúries de la 
Concòrdia 

    

http://www.ohsjd.es/LinkClick.aspx?fileticket=0q44UX6rLhU%3d&tabid=1879
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El dia 11 de juliol, festa de sant Benet, les Franciscanes 
Missioneres de la Immaculada Concepció vam tenir el goig 
de celebrar la professió perpetua de la Gna. Jane K. 
Muendo, nascuda a Machakos (Kenia). 

 
La Gna. Jane ha seguit el seu trànsit de tres anys, como ho 
demana el Codi de Dret Canònic, des de l’orde de clarisses 
del monestir de Santa Clara de Belén, a Antequera 
(Málaga). 
 
Va presidir la Eucaristia el franciscà P. Josep Gendrau, 
bon germà nostre, i la celebració va tenir lloc a la nostra 
capella de la casa Mare Anna Ravell de Barcelona, al carrer 
Santaló. Un nombrós grup de germanes la vam 
acompanyar en aquest gran dia. 

 

 

 

 

 

 

 

Professió perpètua a les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció 
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GABINET D’INFORMACIÓ 
DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA 
C/ Dels Àngels, 18 
08001 Barcelona 
Tel. 93 412 30 94    Fax 93 412 31 09 

giec@tarraconense.cat 

 
1. Tenint present que les properes eleccions al Parlament de Catalunya poden tenir una 

notable importància històrica, en tant que deixebles de Jesucrist i pastors de l’Església 
Catòlica, arrelada des dels primers temps del cristianisme a la nostra terra, volem 
contribuir a la reflexió dels ciutadans de Catalunya, amb la llum que ens ve de l’Evangeli 
de Jesucrist, conscients que estan en joc qüestions decisives a nivell institucional, polític 

i social. En el marc democràtic, 
creiem que també la nostra veu, 
exposada amb esperit de servei, 
pot enriquir el debat actual sobre 
el present i el futur del nostre 
país. 
 
2. Continua tenint vigència el que 
vam afirmar sobre la identitat 
nacional de Catalunya en el 
document "Arrels cristianes de 
Catalunya” de 1985, i que vam 
recollir el 2011 en el nostre 

Document titulat “Al servei del nostre poble”. Per això manifestem el nostre amor a la 
Pàtria catalana, a la qual l’Església ha volgut servir des dels seus inicis, i el nostre 
respecte per la legítima diversitat d’opcions que se sotmetran a votació. 
 

3. Constatem que, amb el pas del temps, s’ha fet encara més palès i ha pres més intensitat 
allò que vàrem dir abans de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012. Aquests 
darrers anys s’han manifestat nous reptes i noves aspiracions, que afecten la forma 
concreta com el poble de Catalunya s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres 
pobles germans d’Espanya en el context europeu. No toca a l’Església proposar una 
opció concreta, però sí que defensem la legitimitat moral de totes les opcions polítiques 
que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels pobles, i que 
recerquin amb constància la pau i la justícia. 

 
4. Recordem el deure de tots els ciutadans a participar activament en les eleccions com 

una manera d’exercir la pròpia responsabilitat en la recerca del bé comú, i encara més 
en un moment crucial com el que estem vivint, que pot tenir conseqüències de llarga 
durada. Per això, cal que cadascú expressi per mitjà del vot les pròpies opcions, tenint 
present els grans valors que han d'estructurar la societat, com són el respecte als drets 
de les persones, de les famílies i les institucions, així com l'honestedat i la transparència 
de la gestió pública; i la regeneració de la política, pensada amb visió àmplia, i que 
prioritzi la justícia i l'atenció als més febles i als que sofreixen el pes de la crisi 
econòmica. 

 
5. Entre tots haurem de continuar potenciant la convivència de la societat catalana dins la 

pluralitat d’idees, conviccions, opcions i sentiments, cosa que vol dir animar la 
construcció d'una societat democràtica, solidària, acollidora amb els emigrants, 

Nota dels bisbes de Catalunya davants les eleccions al Parlament 
    

mailto:giec@tarraconense.cat
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respectuosa amb totes les sensibilitats i defensora de les llibertats. Caldrà continuar 
treballant per eradicar els efectes perniciosos de la crisi econòmica, cercant camins que 
permetin millorar la situació de tanta gent que viu en l'atur, en l’estretor, en la pobresa o 
en la marginació. 

 
6. Demanem a la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, que intercedeixi 

perquè el nostre poble sàpiga discernir bé les seves opcions i trobi camins per a construir 
un futur més just i més fratern, obert solidàriament a la realitat dels altres pobles del 
món. 

Tarragona, 7 de setembre de 2015 

 

 
 

Properament tindrem eleccions catalanes i estatals. Es 
produeixen en un moment complex i apassionant en el qual es 
barregen la crisi econòmica, el descrèdit envers les institucions, 
gran quantitat de persones que se senten enganyades o 
defraudades… i alhora, una constant resposta de part de la 
ciutadania als carrers.  

 
Votar és un dret a exercir amb 
responsabilitat, valorant amb 
sentit crític les diferents 
propostes; i si es tria l’abstenció, 
ha de ser fruit d’un discerniment. 
El discerniment ha de parar 
molta atenció als crits profunds 
de la societat, i a les situacions 
contràries al Projecte de Déu: les 
que s’allunyen de l’evangeli i els 
principis ètics derivats de la 
dignitat de la persona i del bé 
comú.  
Per ajudar a aquesta reflexió, des de la Delegació Diocesana de Pastoral Obrera us 
proposem una sèrie de textos de la Doctrina Social de l’Església (que ens remet sempre a 
la Bona Nova de Jesucrist) i una pauta de reflexió per poder-la treballar personalment i en 
grup.  
 
LA NECESSITAT DE SER PERSONES POLÍTIQUES BUSCANT EL BÉ DE TOTS I 
TOTES  
Els homes, les famílies i els distints grups que constitueixen la comunitat civil són conscients 
de la pròpia insuficiència per a construir una vida plenament humana, i perceben la 
necessitat d’una comunitat més àmplia en què tots aportin cada dia les pròpies forces a fi 
de procurar sempre millor el bé comú. Per aquesta raó, constitueixen la comunitat 
política, segons diverses formes. Per tant, la comunitat política existeix amb vista a aquell 
bé comú, en el qual obté la seva plena justificació i sentit, i a partir del qual extreu el seu 
dret primigeni i propi. Ara bé, el bé comú abraça la summa d’aquelles condicions de la 
vida social amb què els homes, les famílies i les associacions poden aconseguir més 
plenament i fàcil llur pròpia perfecció.  

(Gaudium et spes 74) 

Temps d’eleccions: proposta de reflexió cristiana 
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És plenament congruent amb la natura humana que es trobin unes estructures 
politicojurídiques que ofereixin sempre millor i sense cap mena de discriminació a 
tots els ciutadans la possibilitat efectiva de participar lliurement i activament tant en 
l’establiment dels fonaments jurídics de la comunitat política, com en el govern de la 
cosa pública i en la determinació dels camps i dels fins de les diverses institucions, com 
també en l’elecció dels governants. Per tant, que tots els ciutadans recordin el dret i alhora 
el deure d’usar el seu vot lliure per a promoure el bé comú. L’Església té com a digne 
de lloança i de consideració l’obra d’aquells que, en servei dels homes, es lliuren al bé de 
la cosa pública i assumeixen les càrregues d’aquesta obligació.  
(Gaudium et spes 75)  
 
Una mateixa fe pot expressar-se en diversos compromisos polítics sempre que 
estiguin en coherència amb els criteris d'actuació implicats en la fe, tal com s'explica 
en els ensenyaments socials de l'Església:  
• el compromís polític-social no és una simple conseqüència de la fe sinó una manera, 
en certa manera privilegiada, l'exercici de la caritat  
(Laicos cristianos, Iglesia en el mundo 54) 
 

EL DRET I EL DEURE DE LA PARTICIPACIÓ  
Que, en la comunitat política, tots els fidels cristians sentin l’especial i pròpia 
vocació, en virtut de la qual han de resplendir amb l’exemple: en quant resten obligats per 
deure de consciència, i serveixen al perfeccionament del bé comú, talment que mostrin 
conjuntament, també amb els fets, com s’harmonitzen l’autoritat amb la llibertat, la iniciativa 
personal amb la unió i solidaritat 
de tot el cos social, la unitat 
oportuna amb la profitosa 
diversitat.  
(Gaudium et spes 75)  
 
La caritat que estima i serveix 
a la persona no pot mai ser 
separada de la justícia: una i 
altra, cadascuna a la seva 
manera, exigeixen l'efectiu reconeixement ple dels drets de la persona, a la qual està 
ordenada la societat amb totes les seves estructures i institucions.  
Per animar cristianament l'ordre temporal -en el sentit assenyalat de servir a la persona i a 
la societat- els fidels laics de cap manera poden abdicar de la participació en la 
«política»; és a dir, de la multiforme i variada acció econòmica, social, legislativa, 
administrativa i cultural, destinada a promoure orgànicament i institucionalment el bé comú. 
 

La solidaritat és l'estil i el mitjà per a la realització d'una política que vulgui mirar al 
veritable desenvolupament humà. Aquesta reclama la participació activa i responsable 
de tots en la vida política, des de cada un dels ciutadans als diversos grups, des dels 
sindicats als partits.  
(Christifideles laici 42)  
 
Tant la presència pública de l'Església com la participació dels cristians laics en la vida 
pública fa imprescindible fomentar la formació politicosocial de tots els catòlics en 
conformitat amb la doctrina social de l'Església .... per tal que, tots els laics, descobreixin 
les exigències sociopolítiques de la fe, participin activament en la societat civil, rehabilitin el 
valor del compromís polític, animin la vida pública amb els valors cristians -respecte a la 
vida i la dignitat de la persona, interès pel bé comú, solidaritat amb els pobres, diàleg, 
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fidelitat ...-, promoguin les necessàries transformacions estructurals i siguin 
testimonis de l'Evangeli en tots els àmbits de la convivència social.  
(Laicos cristianos, Iglesia en el mundo 66)  
El deure immediat d'actuar en favor d'un ordre just a la societat és més aviat propi 
dels fidels laics. Com a ciutadans de l'Estat, estan cridats a participar en primera persona 
en la vida pública.  
(Deus caritas est 29) 

 

 UNES CRIDES....  
Mes, allí on els ciutadans són oprimits 
per l’autoritat pública, la qual s’excedeix 
en la seva competència, que no refusin 
allò que és postulat objectivament pel 
bé comú; que els sigui, però, permès de 
defensar els seus drets i els dels seus 
conciutadans contra l’abús d’aquesta 
autoritat, servats els límits que la llei 
natural i evangèlica delineen.  
(Gaudium et spes 74)  
 
Una política per a la persona i per a 
la societat troba el seu criteri bàsic 
en la consecució del bé comú, com 
bé de tots els homes i de tot l'home, 

correctament ofert i garantit a la lliure i responsable acceptació de les persones, 
individualment o associades.  
A més, una política per a la persona i per a la societat troba el seu rumb constant de 
camí en la defensa i promoció de la justícia, entesa com «virtut» a la qual tots han de 
ser educats, i com a «força» moral que sosté l'obstinació per afavorir els drets i deures de 
tots i cada un, sobre la base de la dignitat personal de l'ésser humà.  
Els fidels laics han de testificar aquells valors humans i evangèlics, que estan íntimament 
relacionats amb la mateixa activitat política; com són la llibertat i la justícia, la solidaritat, 
la dedicació lleial i desinteressada al bé de tots, el senzill estil de vida, l'amor 
preferencial pels pobres i els últims.  

(Christifideles laici 42)  
 
 

QÜESTIONARI  
1. Què pensa la gent que t’envolta sobre la política? I tu, que en penses?  

2. Creus que és important la política? Per què?  

3. La lectura dels textos proposats, t’aporta alguna llum nova respecte la importància de la 
política?  

4. A quines qüestions creus que hauria de donar resposta la política en el moment que 
vivim?  

5. Què proposen els diferents opcions polítiques a aquestes qüestions? Busqueu les 
propostes i valoreu-les segons el criteri del bé comú.  

6. A més de votar el que creguis més coherent, t’has plantejat treballar en algun dels 
aspectes polítics que més t’interessen ? (a través de: AAVV, AMPA, Associacions, ONG, 
Partit polític, sindicat, entitat cultural…)  
 
Si voleu ens podeu fer arribar el vostre treball, les vostres reflexions,... a la Delegació diocesana de 
Pastoral Obrera. I us enviarem la síntesis que elaborem posteriorment. 
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Carta abierta 

Es esta una carta escrita con pesar, con cierto sentimiento de fracaso en la 
convivencia hispánica, en lo que atañe a la relación entre la identidad de Cataluña 
y el conjunto de España.  
 
Es, por otro lado, una carta necesaria si queremos proyectar algo de luz en una 
situación nueva –quizá poco previsible hace todavía poco tiempo- por la que atraviesa 
actualmente Cataluña y, consecuentemente, España. 
 
Para ayudar a comprender esta situación, trataremos de exponer brevemente su 
fundamento histórico, su realidad de presente y sus perspectivas de futuro. 
 
1. En primer lugar, parece oportuno poner de relieve que Cataluña es una nación. Es 
decir, que posee aquellos elementos básicos que constituyen el entramado de una 
nación: una lengua propia (con su literatura), una cultura específica, un derecho peculiar, 
una tradición secular, unos símbolos identificadores, entre otros distintivos singulares. 
Todos los pueblos que reúnen estas características merecen el calificativo de naciones 
y, tal como afirmó Juan Pablo II, 
“nadie, - un Estado, otra nación, o 
una organización internacional - 
puede sostener legítimamente que 
una nación no sea digna de existir.” 
 
2. La nación catalana, aunque con 
oscilaciones y altibajos en su 
necesidad de afirmarse como tal en el 
seno de España, ha existido desde 
tiempos muy antiguos. Los 
historiadores citan el año 988, año de la emancipación de los condados catalanes 
respecto al rey franco Hugo Capeto. 

3. En la transición de la Dictadura a la Democracia, los políticos catalanes, de derecha y 
de izquierda, actuaron de forma impecable para hacer posible la construcción del nuevo 
régimen. El pueblo catalán apoyó la acción de sus políticos y dejó aparcados los ideales 
y sentimientos soberanistas en aras de una satisfactoria convivencia en un Estado 
democrático, que se presumía capaz de acomodar en su seno el hecho diferencial 
catalán. 
 
4. Durante estos treinta y siete años de democracia, Cataluña ha tratado de consolidar 
su carácter nacional dentro del marco español. El Estado, por el contrario, ha procurado 
diluir ese carácter. Cataluña ha visto combatida y laminada su autonomía en un proceso 
que ha tenido su punto más álgido en lo drásticos recortes al Estatuto de Autonomía del 
2006 aprobado en referéndum por el pueblo catalán y, lo que resulta paradójico, 
aprobado también por el Congreso de los Diputados español. 

5. No cabe duda de que las cosas hubieran podido ser distintas si el “problema catalán” 
hubiera tenido un trato adecuado por parte del Estado español. Es decir: una ponderación 
inteligente del valor de la lengua catalana en relación con su pueblo; una apreciación del 
catalán como lengua hispánica y auténtica riqueza de España, y no como un idioma 

Carta oberta de cristians de Catalunya als cristians del conjunt 
d'Espanya    

http://cartacristianos.blogspot.com.es/2015/09/carta-abierta-de-cristianos-de-cataluna.html
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desconocido, casi extranjero para la mayoría de los españoles; un trato económico justo 
que no obligara a una solidaridad desproporcionada y empobrecedora del territorio 
catalán. En suma, todo hubiera sido diferente si se hubiera aceptado la plurinacionalidad 
del Estado, no como una rémora que hay que conllevar, sino como elemento de 
potenciación del conjunto hispánico. 

6. Debemos confesar que ni los cristianos catalanes ni los cristianos españoles, con 
conciencia y conocimientos políticos, hemos sido capaces de poner sobre la mesa 
aquellas reflexiones, orientaciones y actitudes que, dirigidas al poder político, hubieran 
podido abrir nuevas perspectivas, nuevos enfoques, nuevas soluciones en la articulación 
de la nación catalana en el Estado español. 

7. Las convicciones nacionales de los cristianos catalanes se sustentan en la Historia, 
pero también en la posición firme de su Iglesia, que siempre se ha constituido en garante 
de los derechos que asisten al pueblo catalán en lo que se refiere a lengua, cultura, 
educación e identidad. La jerarquía eclesiástica ha reconocido en dos recientes y 
solemnes documentos el carácter nacional de Cataluña. También nos reconocemos en 

las afirmaciones de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia, que en el nº 157 
de su compendio 
proclama que la nación 
tiene “un derecho 
fundamental a la 
existencia”; a la “propia 
lengua y cultura, 
mediante las cuales un 
pueblo expresa y 
promueve su 'soberanía' 
espiritual; a “modelar su 
vida según las propias 

tradiciones, excluyendo, naturalmente, toda violación de los derechos humanos 
fundamentales y, en particular, la opresión de las minorías”; a “construir el propio 
futuro proporcionando a las generaciones más jóvenes una educación adecuada”. 

8. Tal como ha constatado el Papa Francisco en su reciente visita a Bolivia, “Los pueblos 
del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su 
marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte 
subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales 
y tradiciones religiosas sean respetados.” Que Cataluña se plantee un paso adelante 
hacia la soberanía total es lógico y comprensible en este momento en que el Estado 
español está introduciendo evidentes medidas recentralizadoras. Si quiere conservar no 
sólo su identidad como pueblo, sino sacar de dentro de sí misma su potencialidad en 
todos los órdenes de la vida (político, cultural, económico, científico, educativo, 
lingüístico), Cataluña no puede seguir dependiendo de un Estado que le niega su 
condición nacional, que limita sus posibilidades de crecer y desarrollarse, y que se 
muestra impermeable a una remodelación en base a su carácter plurinacional i 
plurilingüe. 
 
9. Es evidente que para un pueblo dotado de conciencia y de voluntad nacionales, resulta 
imprescindible poseer la capacidad de decidir su futuro. Es decir: si quiere tener un 
Estado propio, soberano, independiente del Estado español o, por el contrario, prefiere 
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seguir en su situación actual de pertenencia a España. Debemos recordar aquí que hasta 
el día de hoy el Estado se ha opuesto a la celebración de un Referéndum, en que el 
pueblo catalán pueda elegir cómo concibe y desea su futuro. Como dijo Juan Pablo II: 
«Cuando no se satisfacen las aspiraciones profundas de un pueblo, las 
consecuencias pueden ser muy negativas, llevando a soluciones simplistas, que 
constituyen amenazas para la libertad de las personas y de las sociedades, y que, 
a veces, incluso se intentan imponer mediante la violencia. Por el contrario, si se 
abren a los ciudadanos perspectivas de futuro fundadas en una verdadera 
solidaridad entre todos, se sentirán más impulsados a avanzar por el camino del 
verdadero progreso del hombre en la justicia y la concordia.» 

10. Es conveniente añadir a todo lo dicho que un eventual Estado catalán podría, o no, 
confederarse con el Estado español. Podría, o no, establecer algún tipo de asociación 
con el Estado español. Lo que sí puede asegurarse es que tendría con España las 

relaciones, tratados, convenios, alianzas, intercambios que convinieran a ambas partes. 
Relaciones libres, no condicionadas y, por supuesto, más satisfactorias y fraternas que 
las ahora existentes. 

Amigos cristianos de toda España: 
Estos puntos intentan recopilar lo que piensa y lo que siente una elevada proporción de 
cristianos catalanes. Con todo, somos conscientes de que otros pueden ser indiferentes 
al planteamiento que os hemos expuesto y que prefieran la situación actual de 
dependencia del poder político español. 
Hemos dicho al principio que ésta era una carta escrita con el alma apesadumbrada. Así 
es pero pensamos que era un deber escribirla. Nadie sabe si el proceso que está 
siguiendo Cataluña va a terminar o no en una soberanía plena. Son diversas las 
circunstancias que, con el paso de los días y los meses, pueden influir en la población de 
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Cataluña a la hora de decidir qué futuro prefiere. Los gobernantes españoles todavía 
pueden hacer propuestas creíbles. 
 
Nos atrevemos a esperar de vosotros, amigos caminantes en la fe cristiana, no que 
compartáis nuestros planteamientos, pero si un respeto y una actitud de 
comprensión hacia las opiniones que manifestamos. Tal como expresaron los 
obispos catalanes en 1985, “querríamos que fuesen principalmente nuestros 
hermanos católicos de otros pueblos de España los primeros en comprender y 
acoger estas aspiraciones”. 
 
Por otra parte, pensamos que, en una nueva coyuntura civil, nada ha de impedir 
que nuestras relaciones como cristianos militantes puedan ser mejores y 
potenciarse mutuamente en iniciativas, en proyectos, en reflexión común y en la 
propia vivencia evangélica. Esperamos compartir con vosotros este anhelo.   

Con nuestro sincero y fuerte abrazo,  
 

 

 

(ANS – Roma 8|9|2015) – “Cada 
vez que vengo de visita, 
encuentro una ciudad más 
destruida.  Esta gran ciudad, una 
de las más antiguas del mundo, 
que hasta hace unos pocos años 
contaba con casi tres millones de 
habitantes, está actualmente 
considerada como uno de los 
lugares más peligrosos del 
mundo”. Son palabras de Munir El 
Rai, Superior de los Salesianos 
del Medio Oriente, a propósito de 
Alepo, su ciudad natal, que él ha 
visitado el pasado mes de julio. 
Una vez llegado a la casa 
salesiana, los Salesianos y los 

jóvenes me han acogido con un entusiasta espíritu de alegría y optimismo cristiano y 
salesiano. (…) Así pues, he podido saludar a mis hermanos. Mi gozo ha sido intenso al 
constatar cómo aun hoy, de esta obra salen tantas vocaciones de Salesianos consagrados 

“Ghèr ‘alam”: “otro mundo” para los jóvenes de Alepo    
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y de Salesianos Cooperadores. He agradecido a los Salesianos de Alepo su testimonio de 
vida religiosa y su continua entrega llevada adelante con gran sacrificio a favor de los 
jóvenes de Alepo.(…) 

Precisamente en Alepo he vivido uno de los momentos más conmovedores de mi vida, la 
ordenación de Pier Jabloyan, celebrada el 11 de julio en nuestra iglesia. (…) A pesar de la 
muerte, la destrucción y el sufrimiento que reinan en la ciudad,  ha sido una señal 
preciosísima de vida, de entrega y de satisfacción. Un sacerdote ordinario en un tiempo 
extraordinario: ése es Pier,  un joven crecido en aquel oratorio, al que después de la 
ordenación será destinado, precisamente al oratorio de Alepo. 

También aquí en Alepo, he tomado parte en las actividades del VERANO 
CHICOS,  maravillosamente organizado y dirigido. Este año ha visto la participación de más 
de 700 chicos y jóvenes que venían de varias partes de la ciudad, a los que se ha ofrecido 
el servicio “navette” para llegar hasta la obra con seguridad. Para ellos y para sus familias, 
frecuentar la obra significa respirar un aire de alegría, de esperanza, en un clima de familia: 

“G hèr ‘alam”, que quiere 
decir literalmente, “otro 
mundo”, un oasis de 
paz. 

(…) Este año, después 
de 4 años, la comunidad 
salesiana ha decidido 
organizar los campos de 
verano para chicos que 
frecuentan la obra. 
Después de 4 años de 
“prisión” dentro de la 
ciudad, 180 chicos de 
las escuelas medias y 
más adelante 140 
chicos de las escuelas 

superiores, 
acompañados por 

varios animadores y colaboradores, han podido finalmente revivir esta experiencia que los 
ha llevado durante 5 días a la montaña. En nuestra obra de Kafroun, por primera vez han 
dormido sin sentir el peligro de la guerra, han vivido juntos como una gran familia, 
compartiendo momentos de alegría y de oración. 

Alepo, que tenía una numerosa presencia cristiana de varios ritos e iglesias, ha 
experimentado una continua disminución de dicha presencia reducida, a día de hoy, a cerca 
de dos tercios. La hemorragia de cristianos es consecuencia sea de la prolongación del 
conflicto, sea de la condición socio económica y del alto costo de la vida, o por la escasez 
de posibilidades de trabajo y de artículos de primera necesidad, o bien, en tercer lugar, por 
la destrucción de barrios cristianos. (…) La falta de agua corriente y de electricidad obliga 
a la gente a sobrevivir con cantidad reducida de agua, sobre todo potable, con graves 
consecuencias en términos de condiciones sanitarias, también teniendo que hacer frente a 
la escasez de electricidad que va a malbaratar y hacer más difíciles las actividades 
cotidianas más básicas. 

Publicado el 08/09/2015 
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«Fronteres contra els pobres: fronteres contra el Crist» 

Davant el drama humanitari que s'està vivint a la Mediterrània i en moltes fronteres 
d'Europa, Mons. Santiago Agrelo ens oferirà una paraula profètica sobre la crisi 
migratòria per obrir-nos els ulls a una realitat que ens sacseja i que demana el compromís 
de tota la societat. Com garantir els drets humans i la dignitat de milers de persones que 
emprenen la travessa més dura de les seves vides cercant un futur millor? 

A càrrec de Mons. Santiago Agrelo, missioner franciscà i arquebisbe de Tànger. 
 
També presentarem les línies de reflexió i les novetats d'aquest curs 2015-16 

Data: dilluns 5 d'octubre 
Hora: 19:30h 
Lloc: Església del Sagrat Cor (Carrer Casp, 25, Bcn.) 

Retransmissió en directe de l’acte en streaming a través de la nostra web 
 

 
 

Horeb publica com a document adjunt les PROPOSTES DE FORMACIÓ per al curs 2015-
2016 del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia 

Acte d'inauguració de Cristianisme i Justícia curs 2015-16 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=4574&qid=260981
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=4529&qid=260981
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Vaticà, 6 de setembre de 2015, Angelus 

 
Estimats germans i germanes, 

la Misericordia de Déu ve reconeguda a través de les nostres obres, com ens ha testificat 
la vida de la beata Mare Teresa de Calcuta, de qui ahir hem recordat l'aniversari de la mort. 

Davant a la tragèdia de decenes de milers de pròfugs que fugen de la mort per la guerra i 
per la fam, i estan en camí cap a una esperança de vida, l’Evangeli ens crida, ens demana 
de ser “pròxims”, dels més petits i abandonats. A donar a ells una esperança concreta. No 
tan sols dir: “Coratge, paciència!...”. L'esperança cristiana és combattiva, amb la tenacitat 
de qui va cap a una meta segura. 

Per tant, en proximitat al Jubileu de la Misericòrdia,  adreço una apel·lació a les parròquies, 
a les comunitats religiosse, als monestirs i als santuaris de tota Europa a expressar la 
concreció dde l’Evabgeli i a acollir una famlía de refugiats. UN gest concret en preparació a 
l’Any de la Misericòrdia. 

Que cada parroquia, cada comunitat religiosa, cada monestir, cada santuari d'Europa 
hostatgi família, tot començant per la meva diòcesi de Roma 

M’adreço als meus germans Bisbes d'Europa, vertaders pastors, per què en les seves 
diòcesis sostinguin aquesta crida meva, recordant que Misericòrdia és el segon nom de 
l'Amor: «Tot el que heu fet a d'aquests meus germans més petits, l'heu fet a mi» (*Mt 25,40). 

També les dues parròquies del Vaticà acolliran aquests dies dues famílies de refugiats. 
 
 
 
 
 

Crida del papa Francesc en favor dels refugiats 
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Estimados/as amigos/as 

Nos gustaría invitaros a celebrar una vigilia de oración, este próximo sábado, 12 de 
septiembre 2015. Queremos abrir un espacio de oración y reflexión sobre la realidad de las 
personas en movilidad en nuestras diócesis de cara a la cumbre extraordinaria que los 
líderes comunitarios de la Unión Europea (UE) celebrarán el próximo lunes, 14 de 
septiembre. 

Por ello, nos gustaría animaros a que os impliquéis de forma activa en esta acción animando 
a todas aquellas entidades de iglesia que estén interesadas, coordinaros como mejor veáis 
en vuestras diócesis, pero lo más importante es que juntos logremos hacer un llamamiento 

que exija unas 
políticas migratorias y 
de refugio más 
humanas tanto dentro 
de nuestro país como 
en la Unión Europea. 

A continuación, 
encontraréis de forma 
adjunta el esquema de 
la vigilia y la nota 
informativa que la 
iglesia española ha 

sacada 
recientemente. Utilizar 
el material que os 
enviamos con libertad, 
únicamente, es una 
ayuda para facilitaros 
el encuentro y la 
oración. 

El objetivo de esta vigilia es movilizar a nuestras comunidades de cara a que nuestros 
líderes brinden una respuesta humanitaria generosa que ponga la vida y la dignidad de las 
personas en el centro. 

Desde Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social 
de la Compañía de Jesús, y Justicia y Paz, reiteramos de nuevo esta invitación. Ante la 
pregunta que nos hará el «Señor, ¿cuándo te vimos forastero, y te acogimos?», Dios Padre 
nos responde: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis» (Mt 25,31-46). 

Muchísimas gracias. 
 
Una proposta de pregària s’adjunta a la tramesa de l’Horeb 

Vigília de pregària: “Hospitalitat i justícia” 
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La institució respon a la crida feta per les administracions en aquesta emergència  
L’Escola Pia de Catalunya ha demanat a les persones que formen part de les seves escoles, 
fundacions, parròquies, esplais i agrupaments que s’impliquin en l’acollida de les persones 
refugiades. Per això ha iniciat un procés de consulta per saber les possibilitats reals per 
concretar aquest suport. La crida respon al seu caràcter obert, integrador, compromès amb 
el canvi social i arrelat a la realitat.  
En aquesta línia, com a institució, vol definir les places lliures que podria oferir a les 20 
escoles arreu de tot el territori català, als cursos de formació pels joves que arriben, i als 
esplais, agrupaments i grups que conformen l’Escola Pia de Catalunya.  
Però més enllà d’això, ha iniciat una campanya per animar a les famílies de la seva àmplia 
comunitat a acollir a aquestes persones. També es fa la mateixa crida als religiosos de 
l’Orde.  
Finalment l’Escola Pia de Catalunya s’ofereix per col·laborar amb les entitats locals o 
nacionals que promoguin accions a favor dels refugiats.  
L’Escola Pia de Catalunya és una institució que aplega a més de 20 mil alumnes i les seves 
famílies a les escoles, 2.500 professors i personal administratiu i a centenars de voluntaris 
de les seves entitats socials i de lleure. 
 

 

 

(Maristes/CR |10/09/2015) Aquest dies han arribat al Líban un hermà marista català i un 
germà de La Salle, per iniciar el Projecte Fratelli. El marista és Miquel Cubeles, un germà 
de la província de L'Hermitage de Barcelona, que ha arribat a Beirut al costat del germà 
Andrés Porras Gutiérrez, de La Salle de Mèxic. 

La nova comunitat serà formada inicialment només pels dos germans i serà una de les 
poques comunitats inter-congregacionals que tenen els maristes al món. Els maristes també 
mantenen una comunitat oberta a Síria que no ha abandonat el país, coneguts com els 
"maristes blaus".  

"Jo sento la força de Jesús en mi. Aquest és el meu primer suport", ha explicat el germà 
Miquel a l'oficina de premsa de la casa general. "Un segon suport és el que m'anirà donant 
també el fet de treballar junts. No sóc jo qui hi va, és l'Institut Marista, és l'Església, els altres 
germans amb qui viurem junts". 

L’Escola Pia de Catalunya inicia una campanya per implicar a tota la 

seva comunitat en l’ajuda als refugiats 

Un marista català s'instal·la al Líban per ajudar els refugiats 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3714
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/60152
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/salle-maristes-junts-pels-infants-joves-del-liban
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El germà Miquel ha demanat "el màxim suport dels altres, saber ser una comunitat, una 
fraternitat i germans dels altres". Per Cubeles el Projecte Fratelli és "una aposta realment 
valenta de l'Institut Marista", empresa conjuntament amb La Salle. 

El marista català va arribar a Beirut l'1 de setembre, dos dies després que el religiós mexicà. 
Els germans esperen planejar el seu treball més detalladament en els propers mesos, una 
vegada sàpiguen on són més necessitats: "No arribem amb un projecte clar, vam arribar 
per escoltar, conèixer la realitat, a veure el què podem fer i amb la gent d'allà", explica el 
germà de La Salle. "No volem replicar alguna cosa que ja existeix o anar amb nens o joves 
que ja són atesos sinó amb els que estan més abandonats, més vulnerables o que no tenen 
cap punt de suport, cap familiar". 

El germà Cubeles explica que "inicialment estarem en uns barris de Beirut i viurem en una 
comunitat religiosa, la nostra. Posteriorment ens instal·larem allà on veiem que la necessitat 
és més urgent". "Tant de bo -i això ho dic amb tot el cor- sapiguem anar allà on realment no 
hi va ningú ", afegeix Miquel. "Que on hi hagi un nen sol, sense referents, hi pugui trobar a 
un germà". 

"Ja estava fent una missió de frontera a Barcelona " 

Miquel Cubeles, que fins ara vivia a Barcelona, diu que rep aquesta nova etapa com un 
regal: "És una nova oportunitat per reforçar i per projectar amb més valor la meva vida de 
germà en aquest nou començament". Per a ell va ser una "gran sorpresa" quan el superior 
general, el català Emili Turú, li va demanar que encapçalés aquest treball al Líban. 

"Pensava que no era per a mi perquè el veia com un repte massa difícil per la situació del 
país, per l'edat que ja tinc i també perquè ja estava fent una missió a Barcelona que crec 
que també és de frontera, que és útil i en la qual em sentia molt bé", explica. 

"El Projecte Fratelli és un repte per a mi, m'estimula per potenciar i viure amb més 
profunditat la meva vocació i respondre avui a aquesta necessitat concreta". Afegeix que 
amb el germà Andrés "ens hem conegut, hem sintonitzat, i crec que farem un bon equip". 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/salle-maristes-junts-pels-infants-joves-del-liban
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"Però evidentment no treballarem sols, ni volem viure sols", insisteix. "Volem formar una 
comunitat amb quants més millor, col·laborar i associar-nos amb moltes altres persones, 
comptar també amb els nostres germans i laics presents allà i junts intuir i somiar projectes 
reals i donar atenció a aquests nens i joves". 

El Projecte Fratelli està inspirat en la Carta Apostòlica del papa Francesc a les persones 
consagrades del passat novembre. Aquesta crida va portar a que es posessin d'acord els 
Germans Maristes i els Germans de les Escoles Cristianes per llançar el projecte . 

La Casa General dels Germans Maristes s'ofereix per acollir refugiats 

Coincidint amb l'inici 
del projecte Fratelli, 
el germans maristes 
també han ofert la 
casa general de 
Roma per acollir 
refugiats després 
de la crida del papa a 
tota l'Església 
europea. 

"Tant els membres 
del consell general 
com jo mateix, 
donem la nostra total 
adhesió a aquesta 
meravellosa iniciativa 
del Papa, oferint 
immediatament la 
casa general per a 
l'acollida d'alguna família," explica el germà Emili Turú en una carta als germans provincials 
d'Europa que ha enviat aquesta setmana convidant-los a fer el mateix. 

"És una manera concreta de donar resposta a aquesta emergència que hi ha a Europa", 
explica. I recorda que a la dècada dels 80, quan ell estudiava, la casa general ja va acollir 
a refugiats d'Eritrea a Roma. 

"L'emergència ara és de quina forma els podem acollir i fer-los sentir a casa". Ara 
"necessitem veure com coordinar-nos i a quines famílies cal atendre" i explica que 
"contactarem amb Càritas immediatament per veure com ens coordinem". 

En la seva carta als germans provincials d'Europa, el superior general els va animar a fer 
el mateix: "Us animo, estimats germans, a que ens posem tots al costat del papa Francesc, 
secundant la seva iniciativa i fent de la nostra Església un lloc d'acollida, tendresa i 
misericòrdia". "Estic segur que la creativitat de l'amor us estimularà a trobar els millors 
camins per donar les respostes més adequades en cada cas", afegeix. 

El superior general dels maristes va estar al Líban del 31 d'agost al 4 de setembre per 
trobar-se amb els 'Maristes Blaus' de Síria i dos germans que han iniciat el 'Projecte Fratelli'. 

 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/un-marista-catala-sinstalla-al-liban-
ajudar 

 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/salle-maristes-junts-pels-infants-joves-del-liban
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3715
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3715
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/ja-heu-acollit-una-familia-refugiats-vostra
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LAS ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA EN ESPAÑA UNEN SUS 
RECURSOS PARA IMPULSAR UNA ACOGIDA GENEROSA Y COORDINADA A LOS 
REFUGIADOS 
 
Dentro de una acción estatal conjunta, Cáritas Española, la Comisión Episcopal de 
Migraciones, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús, y Justicia y Paz 
pondrán en cada Diócesis todos sus recursos a disposición de las necesidades de 
los refugiados cuya protección sea asumida por nuestro país 
 
Madrid, 8 de septiembre de 2015.- En una reunión celebrada ayer en Madrid, Cáritas 
Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Sector Social de la 
Compañía de Jesús y Justicia y Paz han acordado desarrollar una estrategia estatal 
conjunta como entidades de acción social de la Iglesia católica en España para organizar 
una respuesta generosa y coordinada al llamamiento que el Papa Francisco ha dirigido este 
domingo a las “parroquias, las comunidades religiosas, los monasterios y los santuarios de 
toda Europa” para acoger a los refugiados. 

 
Propuesta conjunta de acogida 
En ese encuentro, las entidades de iglesia han acordado ir de la mano en cada una de las 
respuestas que se vayan articulando para organizar la acogida en el marco del compromiso 
de protección internacional que asuma finalmente el Estado español. Para ello, se ha 
decidido poner a punto una propuesta conjunta cuando el proceso de acogida de refugiados 

Acció conjunta 
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en nuestro país esté definido en el seno de la Unión Europea. Esta propuesta tomará en 
consideración los generosos ofrecimientos que desde las distintas Diócesis, Parroquias, 
congregaciones religiosas y comunidades están llegando a cada una de nuestras 
entidades. Invitamos, en este sentido, a que en los diferentes espacios de la Iglesia se 
participe en este proceso de acogida a los refugiados de forma tranquila para garantizar 
una respuesta coordinada y común.  
Nuestras entidades cuentan con una larga experiencia de trabajo sobre la realidad de la 
migración y el refugio, tanto en las regiones de origen como en los países de tránsito y de 
acogida. Conocemos tanto sus causas como las necesidades de acompañamiento y 
protección de cada una de las personas que abandonan sus hogares en busca de justicia, 
libertad y dignidad. 
Cáritas Española, Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, Sector Social de la 
Compañía de Jesús y Justicia y Paz seremos generosos en la respuesta fraterna que 
articulemos a nivel estatal. Como entidades de Iglesia ofrecemos nuestra colaboración a 
los poderes públicos en aquellos aspectos de la acogida y el acompañamiento a los 
refugiados donde el Estado, como máximo garante de la protección de estas personas, no 
pueda asumir. Una vez definido cuál va a ser el itinerario de colaboración podremos 
concretar, con la mayor urgencia posible, el plan de actuación común que como Iglesia 
deberemos desarrollar a medio y largo plazo en cada uno de los ámbitos diocesanos. 
 
No es sólo una crisis de refugiados 
Como hemos señalado en nuestra nota de prensa del pasado 2 de septiembre, no estamos 
sólo ante una crisis humana, sino ante la evidencia de un fracaso absoluto de las políticas 
europeas de migración y de cooperación, que han estado más preocupadas en cerrar las 
fronteras a cualquier precio antes que ocuparse de la desesperada situación de miles de 

seres humanos o de 
la obligada 
protección de sus 
derechos humanos. 
No se trata 
únicamente de una 
crisis de refugiados. 
Y no podemos ni 
debemos quedarnos 
sólo en una 
respuesta de 
emergencia a todas 
esas personas que, 

efectivamente, 
necesitan de nuestra 
protección. 
Nos preocupa, en 
ese sentido, el riesgo 

para la convivencia que supone la consolidación del mensaje que se escucha estos días de 
“refugiados sí, migrantes no”. Debemos ser capaces de romper ese mensaje, trasladando 
a toda la opinión pública y a nuestros espacios y comunidades eclesiales la complejidad de 
las causas comunes que motivan la movilidad humana, ya se trata de refugio o de 
migración, como ámbitos inseparables e íntimamente relacionados. Urge, por ello, recordar 
la inspiración evangélica de nuestro compromiso, que ante la pregunta «Señor, ¿cuándo te 
vimos forastero, y te acogimos?», Dios Padre nos responde: «En verdad os digo que cuanto 
hicisteis 
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Últimos días para inscribirse. 
 
Madrid, 1 de septiembre de 2015 
(IVICON).-  Madrid acogerá el 
Encuentro de la Vida Consagrada en 
España los días 3 y 4 de octubre bajo 
el lema “Corazones que desean algo 
grande”. Será una única iniciativa 
conjunta, organizada por la Comisión 

Episcopal para la Vida Consagrada, CONFER, Cedis, Nuevas Formas de Vida Consagrada 
y Ordo Virginum, que se enmarca en el Año de la Vida Consagrada 2015 convocado por el 
Papa Francisco, que en España  coincide con el Año Jubilar Teresiano. 

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 15 de septiembre en la página web de 
CONFER, en el teléfono 915193635 (ext. 117) y el mail cursos@confer.es La Comisión 
organizadora ha decidido además que esta celebración no se quede sólo en España, por 
lo que han lanzado la propuesta de realizar un gesto solidario con la Vida Consagrada 
presente en Siria e Irak.   

Congreso y Testimonios   

Este encuentro, que tendrá carácter celebrativo, formativo y festivo, consta de cuatro 
momentos. Los dos actos del sábado se celebrarán en la Parroquia  Nuestra Señora de 
Guadalupe de Madrid.   

Por la mañana, un Congreso que comenzará, a las 10 de la mañana, con el saludo del 
Nuncio apostólico, Mons. Renzo Frantini y el arzobispo de Madrid, Mons. Carlos Osoro. Se 
desarrollarán tres ponencias en las que profundizarán en la espiritualidad, en la vida 
consagrada como camino de belleza, la misión y el servicio de los consagrados y 
consagradas.   

El profesor en el Pontificio Instituto “Teresianum” y consultor de la Congregación para las 
Causas de los Santos, P. François Marie Léthel, OCD, hablará sobre “La espiritualidad 
esponsal de la vida consagrada”; “La misión y el servicio de los consagrados, testimonio de 
la misericordia divina” será la conferencia expuesta por la Hª. Inmaculada Fukasawa, ACI, 
Superiora General Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Por último, será el P. Marko 
Ivan Rupnik, SJ, Director del Centro de Estudios e Investigaciones Ezio Aletti, expondrá “La 
vida consagrada: camino de la belleza”.    

Por la tarde,  se celebrará un concierto-testimonio. En un clima de oración se alternarán 
testimonios con canciones. La oración de inicio estará a cargo de la Comunidad del 
Cordero. Durante varios momentos participará la Escolanía de niños de El Escorial. Será 
un acto de acción de gracias. La velada finalizará con una oración de la Comunidad 
Ecuménica de Taizé. 

Eucaristía y peregrinación   

El domingo, 4 de octubre, el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y 
presidente de la CEE, presidirá la Eucaristía de acción de gracias en la Catedral de Ntra. 
Sra. La Real de la Almudena, que será retransmitida por La 2 de TVE, a las 10.30 horas.   

Durante todo el día los participantes podrán peregrinar por lugares significativos de la vida 
consagrada en Madrid, desde comedores sociales, hospitales, santuarios, conventos, 
residencias. Estas peregrinaciones se prolongarán durante varios días para conocer de 
primera mano la labor de los consagrados. 

El programa completo del Encuentro puede descargarse pinchando aquí. 

CONFER: trobada de la vida consagrada a Espanya 

http://www.confer.es/que_hacemos/actividades/ENCUENTRO+VIDA+CONSAGRADA+EN+ESPA%D1A
http://www.confer.es/que_hacemos/actividades/ENCUENTRO+VIDA+CONSAGRADA+EN+ESPA%D1A
mailto:cursos@confer.es
http://www.confer.es/718/activos/texto/wcnfr_pdf_4523-wBcjYdhMBzRAwdO8.pdf
http://www.confer.es/97/activos/imagen/wcnfr_noticia_4578full-jxtti9buCRXZktEs.jpg


  
 

    33 | 41 

 

 

El jurat ha aprovat concedir el V Memorial 
Cassià Just a l’Associació UNESCO per al 
Diàleg Interreligiós. L’acte de lliurament se 
celebrarà al Palau de la Generalitat el 
dijous 8 d’octubre. 

El veredicte en destaca la coordinació i 
promoció d’entitats locals de diàleg 
interreligiós; la dimensió inclusiva, en 
associar persones de totes les creences i el 
paper de les dones en el diàleg interreligiós. 
L’acte de lliurament se celebrarà al Palau de 
la Generalitat el dijous 8 d’octubre. 

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós és una entitat catalana no confessional. 
Agrupa i mobilitza persones de diverses tradicions religioses que treballen en connexió amb 
les principals organitzacions internacionals de diàleg interreligiós, per afavorir el 
coneixement, el diàleg interreligiós i la cooperació entre les diferents  confessions religioses 
presents a Catalunya, des de la perspectiva de la cultura del diàleg i de la pau. 

L’AUDIR és membre i fundador de diverses xarxes internacionals d’iniciatives 
interreligioses. Va impulsar el Parlament de les Religions del Món que se celebrà a 
Barcelona el 2004, edita en català Dialogal, l’única revista sobre diàleg i diversitat religiosa, 
i va crear la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós, que aplega divuit entitats i 
grups interreligiosos estables de l'àrea territorial de llengua catalana que, agrupa 
associacions del Principat, País Valencià, Mallorca, el Rosselló i Andorra. 

Xarxa, diversitat i gènere 
Ha format part del jurat la consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell 
Borràs; el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell; el president del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa, Francesc Torralba; la directora de l'Observatori 
Blanquerna de comunicació, Religió i Cultura, Míriam Díez Bosch i el president de la 
Comunitat Jueva Progressista Bet Shalom, Jai Anguita. 

El jurat ha seleccionat, d’entre una dotzena de propostes rebudes, les candidatures a favor 
de l’AUDIR que havien presentat simultàniament el Centre Ecumènic de Catalunya i el P. 
Xavier Melloni. En aquest veredicte, s’han valorat especialment tres punts: la coordinació i 
promoció d’entitats locals a través de la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós; la 
dimensió inclusiva, en associar persones de totes les creences i conviccions i en promoure 
el coneixement i el respecte mutus; i el paper de les dones en el diàleg interreligiós, tant en 
la reflexió com en la composició de la junta directiva i l’activitat del grup de dones. 

Cassià Just 
El guardó és un reconeixement a les persones, les entitats o les institucions en favor de la 
construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, de foment del diàleg i de la 
relació entre les diferents confessions religioses, així com de difusió de la diversitat religiosa 
present a Catalunya. Aquest Memorial, que es convoca des del 2010, pren el nom de 
l'exabat de Montserrat Cassià Maria Just, un referent indiscutible en humanisme, acolliment, 
solidaritat en favor de les persones més necessitades i considerat un dels precursors en la 
modernització de l'Església catalana. 

L’AUDIR, guardonat amb el V Memorial Cassià Just 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=701475
http://www.audir.org/
http://www.cpwr.org/
http://www.audir.org/es/xarxa-catalana-dentitats-mainmenu-32
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El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa publica ‘Acollir el foraster. 
L’hospitalitat com a deure i actitud espiritual’. El tercer document d’aquest consell 
ha estat presentat el 7 de setembre. 
 
Acollir el foraster aporta un conjunt de reflexions i coneixements sobre el deure i l’actitud 
espiritual de l’hospitalitat, un valor inherent a les diferents tradicions religioses. Amb aquest 
nou document, el consell assessor vol contribuir a reconèixer i agrair l’aportació de les 
tradicions religioses i de tantes persones i associacions laiques de la societat civil que 
vetllen per oferir una acollida càlida i digna als nouvinguts. 
En el pròleg, el president del consell, Francesc Torralba, afirma que “davant les actituds 
hermètiques o xenòfobes que lamentablement també hi ha en el cos social, reivindiquem el 
llegat humanista i ètic de les diferents tradicions religioses que ens exhorten a acollir 
l’hoste”. 
El text, de 67 pàgines, conté set capítols. Parteix de la contextualització de les tradicions 
religioses en un món globalitzat, de Catalunya com a país d’acollida i de l’hospitalitat com 
a valor reconegut universalment. 
A continuació, planteja la 
dificultat de l’alteritat i les 
actituds davant de la immigració 
i de les minories, per acabar 
abordant aquesta qüestió des de 
la perspectiva de cadascuna de 
les principals religions presents 
a Catalunya. Finalment, el text 
es tanca amb unes conclusions. 
 
Conclusions 
El consell considera 
imprescindible articular una 
pedagogia de l’acollida, quelcom 
que exigeix un profund canvi de 
mentalitat que no solament 
implica les comunitats educatives, sinó també les socials, econòmiques, sanitàries i 
polítiques. 
Concebre el foraster com un do –conclou el text– és percebre’l com una oportunitat per 
aprendre i créixer; com una ocasió per nodrir-se dels seus valors i, a la vegada, per donar-
li a conèixer tot allò de bell, de bo i de noble que ens configura com a poble. 
 
Tercer document del Consell Assessor 
El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa va ser creat el 2011 com a òrgan assessor 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i està compost per onze 
membres. 
El primer dels documents elaborat pel CADR aborda La diversitat religiosa en les societats 
obertes (2013); el segon, analitza L’aportació social de les tradicions religioses en les 
societats obertes (2015); i aquest tercer explora el valor de l’hospitalitat, entès com una 
actitud ètica i espiritual que deriva de totes les grans tradicions religioses. 
 
Tota la col·lecció s’ha publicat en paper i es pot consultar en línia. 
 

Acollir el foraster. El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa 
aborda el deure de l’hospitalitat en el seu nou document 

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_consell_assessor_per_a_la_diversitat_religiosa/membres/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_consell_assessor_per_a_la_diversitat_religiosa/membres/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_consell_assessor_per_a_la_diversitat_religiosa/documents/
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MESTRES I RESPONSABLES  
DE LA FORMACIÓ INICIAL 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Curs 2014-2015 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 1/2015-2016 

Data 14 de setembre de 2015, dilluns 

Hora 2/4 de 5 de la tarda (16.30) 

Lloc Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)   

Convocats Mestres de noviciat i responsables de la formació inicial 
G. Lluís Serra (marista, director del CEVRE) 

Ordre del dia 1. Pregària inicial  
2. Presentació de les persones participants  
3. Nombre de prenovicis/es i novicis/es que realitzaran el curs  
4. L’Any de la Vida Consagrada  
5. Calendari, seu, assignatures i professorat per al curs 2015-2016 
6. Aspectes pedagògics: exigència, assistència...  
7. Organització del curs  

Inici de les classes: 6 d’octubre  
Inauguració del curs: eliminació  
Trobades de reflexió i pregària. Organització i responsables.  

- Trobada d’Advent: 29 de novembre, Pureza de Maria a 
Sant Cugat, P. Josep Manel Vallejo, horari, dinàmica  

- Trobada de Setmana Santa: 21 de març, Monestir Sant 
Benet de Montserrat, Gna. Regina, horari, dinàmica  

- Sortida conjunta: juny, lloc  
8. Aspectes econòmics  
9. Seguiment del curs. Reunió de formadors. Previsió de temes i dates 
(21 de gener i 12 de maig). Tema de la III Jornada de formadors. 
10. Torn obert de paraula  
 

 

Confirmació Confirmeu l’assistència al correu: sec,.urc@confer.es 

 

 
 

Formació inicial 

 
1 

CEVRE 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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SANT PERE DE LES PUEL·LES 
Benvolguts totes i tots, 
Us comuniquem les activitats del  nou curs. 
Consulteu el web: 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

SANT BENET DE MONTSERRAT 
Comencem un nou curs i amb ell noves activitats. 
Ja tenim a punt el TRÍPTIC i ja podeu mirar que us interessa.  
El trobareu a la nostra web 
http://www.monestirsantbenetmontserrat.com/ 
 

 

 

El dissabte 26 de setembre anirem d'excursió al Santuari del Miracle (monjos benedictins), 
Solsona (catedral i museu) i Olius (cripta romànica i cementiri modernista).  
  8,00 sortida en autocar davant del Bisbat 
  9,30 arribada al Santuari del Miracle 
10,00 Eucaristia i visita al santuari 
11,45 sortida cap a Solsona 
12,15 Museu i Catedral de Solsona 
14,00 dinar al restaurant Gran Sol 
16,00 sortida cap a Olius 
16,15 església de Sant Esteve d'Olius, cripta i cementiri. 
17,30 tornem cap a Lleida 
19,00 arribada al Bisbat de Lleida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cal apuntar-se al nostre correu vidaconslleida@gmail.com o al telèfon 626 725 536.  El 
darrer dia per apuntar-se serà el diumenge dia 20. 
 

Recordem: Dia 13 Eucaristia amb el bisbe Joan, que s'acomiada de nosaltres, i dia 20 
amb el nou bisbe Salvador; són dos diumenges consecutius de setembre a les 5h de la 
tarda a la Catedral. 

Formació als monestirs 

Vida religiosa de la diòcesi de Lleida 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://monestirsantbenetmontserrat.us4.list-manage.com/track/click?u=71f2e358afff9a9b52e94ab9e&id=ea04055fc1&e=73894fec90
mailto:vidaconslleida@gmail.com
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Entrevista a Anna Boj 
 

Al Monestir de la Immaculada Concepció de les 
carmelites descalces de Mataró, estan vivint l’Any Jubilar 
pels 500 anys del naixement de Sta. Teresa «amb molt 
d’agraïment» per tot el que han rebut i continuen rebent 
d’ella. La priora del Monestir, Anna Boj, afirma que 
voldrien «saber apropar el misteri de Déu en la vida 
quotidiana com Teresa el vivia». 
 
Com era santa Teresa? 
Una persona molt autèntica, verídica, d’una gran 
honradesa personal, absolutament fascinada per la 
presència de Déu en la seva vida. Al llarg del camí l’anirà 
descobrint com a Amic i s’hi relaciona en clau d’amistat i 

enamorament. Teresa té molt clar que només en la identificació i seguiment de Jesús fet 
home arribem a la unió plena amb Déu Pare; ella viu presa de la humanitat de Jesús i la 
defensarà sempre. 
 
Com seguiu l’estil de vida proposat per ella? 
Proposa viure els consells evangèlics en una petita comunitat de germanes, amb un estil 
senzill i fratern, orientades a la recerca de Jesús en la pregària i en el servei de les unes a 
les altres i obertes a les necessitats dels germans. Ho va viure al s. XVI i ara intentem 
concretar el mateix contingut —pregària i fraternitat— en una altra època i Església.  
 
Quin paper jugaria avui? 
Crec que cridaria ben fort que «no estamos huecos por dentro» i que Déu es vol fer present 
en la petita història de cada home i dona. La veig vivint i parlant de Jesús, acompanyant en 
el camí de trobament amb Ell i entre nosaltres, des de petites comunitats inserides en el 
seu entorn i participant de tot el que afecta el nostre món. La veig pregant intensament, 
confiada en l’Amor absolut de Déu que ens habita.  
 
Òscar Bardají i Martín 
Full dominical 
 
 
 
 

Iniciem curs en moments excepcionals  
En aquest inici de curs, el protagonisme públic de l’escola queda un xic eclipsat per d’altres 
realitats. A aquestes alçades, a ningú se li escapa la gran excepcionalitat del moment social 
i polític que vivim. Així, des que el President de la Generalitat, el Molt Honorable Sr. Artur 
Mas, les va convocar, hem anat copsant l’especial sentit i transcendència que tindran les 
eleccions al Parlament de Catalunya del proper 27 de setembre.  

Els propers esdeveniments polítics, agafin el tombant que agafin, marcaran un determinat 
camí de futur, el sentit del qual encara no està decidit, però que pot tenir una transcendència 
d’anys. Tot això incidirà en molts aspectes de la realitat i a tots els nivells, també en l’escola 
com a institució, l’escola concertada com a opció i l’escola cristiana com a col·lectiu que vol 
fer la seva aportació a la societat catalana.  

No estem buits 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa [565 - 7|09|2015] 
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Aquest caràcter excepcional de les eleccions pot relegar el debat de qüestions sectorials, 
com ara l’ensenyament i les polítiques envers l’escola concertada. Això, i la plena 
coincidència de la campanya electoral amb l’inici del curs escolar, aconsella no organitzar, 
des de l’Escola Cristiana o des de les entitats representatives de l’escola concertada, cap 
acte de debat sectorial amb els candidats. Per bé que seguirem amb especial atenció tot 
allò que ens atenyi directament com a col·lectiu i estarem oberts a participar i comunicar els 
actes sobre ensenyament que puguin organitzar les diferents candidatures.  

El col·lectiu de l’Escola Cristiana actua d’acord amb la Doctrina Social de l’Església i és fidel 
a l’arrelament al país que aquesta mateixa doctrina assenyala com a bon camí.  

Sense abandonar aquests principis, però conscient de la pluralitat que representa, l’Escola 
Cristiana de Catalunya, més enllà de les qüestions relatives a l’educació, no ha de prendre 
més partit que no sigui en pro de la democràcia. Davant els conflictes o dilemes polítics, la 
primacia ètica és per a la voluntat popular, lliurement i democràticament expressada, per 
sobre de cap mecanisme de força o coacció, ni que estigui emparat legalment.  

Viurem amb interès aquests esdeveniments, acollirem –com no pot ser d’una altra manera- 
el que la ciutadania de Catalunya decideixi i ens mantindrem al servei del poble de 
Catalunya des dels nostres carismes educatius. 
 

 
 

    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 
1 dj FTC-FFC-FHEAG: inauguració oficial del curs 

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 

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 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 
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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 | Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC  

11 dc CONFER: assemblea general 

12 dj CONFER: assemblea general  

16 dl CEVRE: formació inicial 

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 | Beatificació de caputxins a Barcelona 

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 | Recés de novicis/ies 

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 
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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 

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 

      



  
 

    41 | 41 

    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 

      

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

 
 
 

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 
Telèfon 933 024 367  
Fax S’ha suprimit la línia de fax  
 
 

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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