
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

Beatificació de vint-i-sis frares màrtirs de 
l’Orde dels Caputxins a la catedral de 
Barcelona 
 

Viatge apostòlic del papa Francesc a 
Kenya, Uganda i República Centre-
africana (25-30 de novembre de 2015) 

 

Els atemptats de París. Una resposta: 
“No, no us vull fer aquest regal d’odiar-
vos”. Més reflexión sobre aquesta 
tragèdia. 

Recessos d’Advent a les portes de l’Any 
de la Misericòrdia, que tindrà l’obertura el 
8 de desembre, festa de la Immaculada 

Malgrat tot, sempre hi ha escletxes per a l’esperança 

Barcelona, 26 de novembre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       
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“L'experiència demostra que la violència, el conflicte i el terrorisme s'alimenten de 
la por, la desconfiança i la desesperació, que neixen de la pobresa i la frustració” 
 

Viatge apostòlic del papa Francesc a Kenya, Uganda i República Centreafricana (25-
30 de novembre de 2015) 

“¡Mungu abariki Kenya! Que Dios bendiga Kenia” 
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La catedral de Barcelona viu la beatificació de 26 màrtirs caputxins 
 
Carme Munté | Catalunya Cristiana 
Barcelona. Fotos: Agustí Codinach 
  

Perdó i reconciliació van ser les paraules que més es van sentir amb motiu de la 
beatificació de 26 frares de la Província Caputxina de Catalunya. Les van posar en relleu 
els frares caputxins així com el mateix cardenal salesià Angelo Amato, prefecte de la 
Congregació per a les Causes dels Sants, que va presidir la celebració en representació 
del papa Francesc el 21 de novembre passat a la catedral de Barcelona. 
«Els beats màrtirs caputxins ens deixen un missatge de reconciliació i de pau, ens 
conviden a no guardar ni rancúnia ni odi, sinó a resar i estimar», va dir el cardenal Amato 
durant l’homilia. «Ens han deixat un testimoni de fermesa en la fe, esperança en la vida 
eterna i caritat fins al perdó dels enemics», va insistir fra Pere Cardona, vicepostulador de 
la causa de beatificació. 
«Deu-nos vostra fe valenta, germans màrtirs caputxins», deia la tornada dels goigs a llaor 
dels beats màrtirs de la província de framenors caputxins de Catalunya i Balears. Amb 
lletra de fra Eduard Rey i música de fra Josep Herrera, el cant dels goigs va acompanyar 
la descoberta de la imatge dels nous beats, que és la reproducció d’una icona d’inspiració 
romànica de Laura Alberich. 
 
Caputxins provinents d’arreu 
La celebració es va iniciar a dos quarts de dotze del migdia del dissabte 21 de novembre. 
Més d’una hora abans el pla de la seu s’anava omplint de caputxins provinents de les 
diverses comunitats de Catalunya, d’Itàlia i d’Amèrica Llatina. També hi havia un grup que 
havia vingut des de les Filipines per participar en la beatificació de Cebrià de Terrassa, 
que va ser missioner a les Filipines. 

Missatge de perdó i reconciliació 
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A la celebració hi havia un gran nombre de familiars dels nous beats. Antònia Ponts, 
neboda de fra Àngel de Ferreries, va viatjar des de Menorca fins a Barcelona per viure 
aquest moment tan emotiu per a ella i la seva família. Explicava que, tot i que era molt 
petita, va conèixer personalment el seu tiet. 
Els 26 beats caputxins, encapçalats per Frederic de Berga, van ser víctimes de la 
persecució religiosa dels anys trenta i van ser sacrificats in odium fidei. Entre ells hi havia 
preveres i frares laics, venerables ancians i joves estudiants, frares dedicats a l’estudi i a 
la predicació, als serveis domèstics dels convents i a l’almoina. Foren assassinats entre el 
28 de juliol del 1936 i el 16 de febrer del 1937.  
Com ha destacat fra Gil Parés, ministre provincial dels Caputxins de Catalunya i Balears, 
«en el moment clau de les seves vides, van tenir els mateixos sentiments que el Crist: 
compassió, bondat, humilitat, serenor, paciència, perdó…» «Celebrem», ha afegit Gil 
Parés, «que vint-i-sis frares, enmig d’una situació d’injustícia i de dolor, van mantenir el 
seu cor en Déu i no es van deixar portar pels sentiments del món com són el judici, la 
venjança o el menyspreu». 
Mauro Jöhri, ministre general de l’orde, no es va voler perdre la beatificació dels 26 
caputxins de Catalunya. «Aquests germans nostres eren conscients del que els podia 
passar», ha destacat el ministre general, «però quan el moment de la prova es presentà 
seriosament, ells no es 
feren enrere i donaren 
el seu testimoni 
suprem». «Em 
pregunto si nosaltres 
avui com a frares 
caputxins tenim la 
mateixa convicció i 
disponibilitat a donar, si 
fos necessari, la nostra 
vida per Crist.» 
 
Persecució actual 
De fet, durant la 
celebració el paral 
·lelisme amb el moment 
actual va ser una 
constant. En l’homilia, 
el cardenal Angelo 
Amato va insistir que «el martiri d’aquest grup de caputxins ens recorda a tots nosaltres 
que la ferocitat anticristiana continua viva avui».  
Fent esment d’un informe recent d’Ajuda a l’Església Necessitada, va concloure que «els 
cristians són el grup religiós més perseguit i alhora el més oblidat al món». 
«Malauradament», va afegir, «els mitjans de comunicació no parlen de les greus 
limitacions a la llibertat religiosa patides pels cristians». 
«Avui són almenys 22 els països on els batejats pateixen expulsions, persecucions i 
matances», va dir Amato, i va posar un exemple concret: l’abril passat a la Universitat de 
Garissa, a Kènia, van ser assassinats 147 estudiants africans només pel fet que eren 
cristians i no coneixien l’Alcorà. «Van  ser assassinats com a animals per a la matança, 
per un odi visceral a la creu de Crist, primer màrtir de l’Església», va insisitir. «Com 
reaccionar davant d’aquesta carnisseria?», es va preguntar Amato, «així com el Senyor 
ha perdonat els seus botxins, l’Església també perdona». 
«Els màrtirs espanyols van morir perdonant», va insistir, «són la sal de la terra i la llum del 
món. Els seus noms no acaben en l’oblit, sinó que estan escrits al cel on resplendeixen 
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com estrelles de primer ordre». «Avui més que mai els cristians són indispensables per a 
una humanitat reconciliada i fraternal», va concloure Amato.  
Fra Mauro Jöhri, en les seves paraules d’agraïment, va reprendre l’exemple de Garissa 
del qual havia parlat el cardenal Amato. Ho va fer per recordar tots els països, on malgrat 
la violència, els frares caputxins continuen al costat del poble: Kènia, Síria, el Líban, la 
República Centreafricana. Va posar en relleu el seu testimoni de fe i de generositat en 
nom de Crist Crucificat i de sant Francesc d’Assís.  
Ja al final de la missa, fra Gil Parés va animar a «veure aquests germans nostres com a 
testimonis del que hem de fer nosaltres: ser fidels, no tenir por de la duresa de la vida, ser 
capaços d’estimar en situacions dures, continuar endavant amb alegria i esperança». 
Novament traçant un lligam amb el moment actual, Gil Parés va dir que també avui dia 
«molts cristians, per ser fidels a Crist, corren riscos i tot i així volen continuar sent fidels». 
«Aquest lligam hi és: context dur i cristians fidels.» 
 

Vocació a la santedat 
La missa de beatificació va ser concelebrada pel nunci apostòlic Renzo Frattini i pel 
cardenal Lluís Martínez Sistach, administrador apostòlic de Barcelona i l’encarregat de 
demanar la inscripció dels 26 caputxins en el nombre dels beats. En les paraules 
pronunciades al final de la celebració, el cardenal Martínez Sistach va destacar que «les 
celebracions de beatificació i canonització posen en relleu quelcom bàsic i fonamental: la 
primera i fonamental vocació de tot batejat, que és la vocació a la santedat». 
Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, encapçalava la llista dels bisbes catalans presents a la celebració. Pel que 
fa a la presència institucional, hi havia el conseller de Justícia en funcions de la 
Generalitat de Catalunya, Germà Gordó, i la consellera de Governació, Meritxell Borràs, 
acompanyats d’Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos. La celebració, que va 
ser retransmesa en directe per Ràdio Estel, va tenir una avantsala la vigília anterior amb 
unes vespres solemnes als Caputxins de Sarrià. 
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(Jordi Llisterri -CR) Aquesta és el tornada dels goigs als beats màrtirs de la província 
de Catalunya i Balears que s'han cantat aquest dissabte al matí a la Catedral de 
Barcelona mentre es feia la primera veneració de les seves relíquies dipositades en 
una arqueta. "Deu-nos vostra fe valenta, germans màrtirs caputxins", es cantava per 
recordar els 26 màrtirs assassinats a Catalunya al principi de la Guerra Civil. 

Màrtirs que han estat presentats com a testimonis que "en temps de clandestinitat 
reberen l'ajuda i l'acolliment de molts bons cristians i altres persones de bona voluntat" 
i que "ens han deixat un testimoni de fermesa en la fe, esperança en la vida eterna i 
caritat fins al perdó dels enemics". Una celebració que també ha tingut presents els 
cristians que encara avui són perseguits a diversos llocs del món. 

Perdó i fe ha estat l'eix d'una cerimònia solemne però austera i amb un marcat to de 
recolliment. Només amb uns franciscans aplaudiments al final. La beatificació ha estat 
presidida pel cardenal italià Angelo Amato, prefecte de la Congregació de les Causes 
dels Sants. Ha concelebrat acompanyat de la majoria de bisbes catalans, entre ells els 
arquebisbes Lluís Martinez Sistach, Jaume Pujol i Joan-Enric Vives, i el nunci 
Renzo Fratini. 

La catedral l'ha omplert la família franciscana amb els frares caputxins catalans a 
primera fila. També s'hi han afegit caputxins d'alguns dels països on els nous màrtirs 
havien fet de missioners, com Filipines. Clergat de diverses diòcesis catalanes d'on 
procedien els beats i un bisbe caputxí de Nicaragua, també han concelebrat. La 
cerimònia s'ha fet principalment en català afegint l'ús del llatí i del castellà. 

Cristians perseguits 

En l'homilia el cardenal Amato ha utilitzat una argumentació semblant a la beatificació 
de les germanes de Sant Josep de Girona que també va presidir aquest setembre. I tot 
algunes expressions que ja sonen tronades -com "zona roja" o "garras del maligno"- ha 

Deu-nos vostra fe valenta, germans màrtirs caputxins 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/beatificacio-no-es-un-judici-es-un-agraiment-pel
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/beatificacio-no-es-un-judici-es-un-agraiment-pel
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/cardenal-amato-cada-cinc-minuts-maten-un-cristia
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remarcat que religiosos com els caputxins "només tenen com a objectiu proclamar el 
missatge evangèlic franciscà de Pau i Bé". I els màrtirs, "no eren revolucionaris, ni 
pertanyien a cap partit". 

Amato ha insistit en que "l'Església perdona" i que amb el perdó que van oferir als 
botxins "els màrtirs deixen un missatge de reconciliació i de pau". "Tots som cridats a 
respondre a la banalitat del mal amb el perdó", ha insistit. "Els màrtirs són els 
vencedors de la mort".   

Alhora, Amato ha recordat que la persecució religiosa no és només un fet històric. "Els 
cristians són el grup religiós més perseguit i també el més oblidat per als mitjans de 
comunicació" i "avui almenys hi ha 22 països on els cristians són perseguits, expulsats 
o assassinats". 

El ministre general del Framenors Caputxins, el suïs Mauro Jöhri, en un breu 
parlament final, ha insistit en aquesta situació. Ha explicat que sobretot pensava "en 
Síria on els germans han hagut de fugir", tot i que no van abandonar el convent fins 
que havia marxat tota la comunitat cristiana. O "en els frares que acullen refugiats 
cristians i també musulmans" a països com Jordània i el Líban. Per Jöhri, aquesta 
presència franciscana es una mostra més "d'una tradició de generositat en nom de 
Crist Ressuscitat" 

El cardenal Lluís Martinez Sistach també ha intervingut al final de la celebració per 
reconèixer els nous màrtirs com a "bons testimonis" i per recordar que "la vocació a la 
santedat  no consisteix en altra cosa que en la perfecció de la Caritat". 

A l'acte també hi ha assistit la consellera de Governació, Meritxell Borràs, i de 
Justícia, Germà Gordó. D'altra banda, aquest diumenge hi ha prevista una missa 
d'acció de gràcies al convent dels caputxins d'Arenys presidida pel bisbe de 
Girona,Francesc Pardo. 

http://www.bisbatgirona.cat/actualitat.php?idm=1&subpagina=2&c_noticia=1531
http://www.bisbatgirona.cat/actualitat.php?idm=1&subpagina=2&c_noticia=1531
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Fra Frederic de Berga, signe dels 
temps 

La causa de beatificació que ha culminat 
aquest dissabte estava encapçalada per 
fraFrederic de Berga. En el retaule que 
es descobreix just després de la 
proclamació estava representat com un 
més del 26 frares màrtirs envoltant una 
imatge de Crist. Una imatge d'inspiració 
romànica de Laura Alberich. La seva 
festivitat se celebrarà el 6 de novembre. 

Dels 204 caputxins que tenia la província de Catalunya i Balears el 1936, en 
va assassinar 36. A més dels beats proclamats aquest dissabte, un ja va ser beatificat 

el 2013 a Tarragona i tres més 
estan en procés de beatificació.   

 De la breu biografia de cada 
màrtir que presentava el llibret de 
la celebració, en el cas de 
fra Frederic de Berga destaca que 
"molt compromès amb el país, fou 
denunciat per haver predicat en 
català a la catedral de Barcelona", 
precisament el mateix lloc on 
finalment ha estat proclamat beat. 
També, curiosament, coincideix en 
el temps amb la iniciativa de 
l'Ajuntament de Berga, governat 
per la CUP, de retirar tots els 
noms religiosos dels carrers de la 
població. I, concretament, 
proposen canviar el nom del carrer 
dedicat a fra Federic per d'un 
anarcosindicalista afusellat el 
1943, Agustí Monsó. Potser ja 
hi ha qui no recorda on es va fer 
la caputxinada.  

I mentre se celebrava la 
beatificació, al voltant de la 
catedral s'han desplegat diversos 
agents policials visiblement armats 
per l'alerta terrorista vigent. Així, 
ha estat un acte religiós i familiar 
però també envoltat per tots els 
signes del nostre temps. "Deu-nos 
vostra fe valenta, germans màrtirs 
caputxins". 

 

Vegeu:  
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/deu-nos-vostra-fe-valenta-germans-martirs 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/tarragona-viu-una-beatificacio-pacifica
http://www.caputxins.cat/fra-frederic-de-berga/
http://www.catalunyareligio.cat/ca/recullnoticies/proposen-canviar-noms-dorigen-religios-militar-198699
http://www.catalunyareligio.cat/ca/recullnoticies/proposen-canviar-noms-dorigen-religios-militar-198699
https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Caputxinada
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Col·legi Sant Gabriel – Gran Via de les Corts Catalanes, 1196 – 08020 Barcelona 

Tel. 932780164  

 
Dimecres, 25 de novembre de 2015  

 
Horari: 

 10.00, recepció; 10.15, sessió del matí: salutació, pregària i presentació del temari; 
13.00, eucaristia, dinar i sobretaula; 15.30, sessió de la tarda; 18.00, comiat.  

 

 
 
Temari: 

 Benvinguda del provincial dels Gabrielistes, Àngel Llana.    

 Pregària inicial (preparada per l’abat de Poblet). 

 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 

124ª Reunió d’Abats i Provincials 
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 IIIr centenari dels germans gabrielistes i de la mort del fundador sant Lluís M. de 
Montfort. Congrés sobre l’educació montfortiana al segle XXI (Índia, oct. de 2015). 

 Deixem-nos sorprendre per Déu. Any jubilar de la misericòrdia: 08.12.15-20.11.16. 

 El dissabte, dia 24 d’octubre, acabà el sínode sobre la família. Adreçant-se als pares 
sinodals, el papa Francesc digué: “És temps de misericòrdia”. 

 XXII Assemblea General de la CONFER (Madrid, 09-12.11.15). Tres dies de diàleg 
sobre el servei de l’autoritat. 

 Valoració del nomenament de l’arquebisbe de Barcelona, mons. Joan-Josep Omella. 

 L’Ateneu Pontifici Sant Pacià. 

 CINTRA. La intercongregacionalitat, ara. 

 Congrés del laïcat XXI a Poblet (Oct. de 2015)  

 Beatificació de 26 caputxins víctimes de la persecució religiosa dels anys 1936-1937 a 
la catedral de Barcelona, dissabte, 14.11.15. 

 V Congrés d'Espiritualitat sota el títol "La interioritat habitada" a Lleida. Carmelites. 

 Valoració del procés polític que viu Catalunya. Com el valoren les comunitats? De l’èxit 
o del fracàs, què n’esperem? 

 Els atacs de París, les seves causes i les mesures que l’Occident hauria de prendre. 

 Torn de paraules. 
Barcelona, novembre de 2015. 

 
 
 

Ángel Llana, provincial de los gabrielistes, va explicar a l’inici de la 
reunió la vida del seu fundador, sant Lluís Maria de Montfort, així 
com la presència de la seva congregació als diversos països de 
món, les peculiarietats del seu carisma i la missió en l’àmbit de 

l’educació, amb una atenció especial als nens i nenes sordomuts. 
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

  

 L’encíclica 
LAUDATO SI del 
papa Francesc: 

crida i repte a la 
vida religiosa”  

a càrrec de  Lluc Torcal 
 
 

 
Lluc Torcal va néixer a Sant Cugat del 
Vallès el dia 5 d'octubre de 1971. 
L'agost de 1995 va entrar al Monestir 
de Poblet, on el dia 26 de gener de 
1996 va rebre l'hàbit de novici. Un any 
més tard va fer la seva professió 

simple i el dia 11 de juliol de l'any jubilar 2000, la professió solemne davant de l'Abat, Josep Alegre 
i Vilas. Va ser ordenat de diaca el dia 8 de gener de 2006 per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume 
Pujol i Balcells, i el 3 de juny de 2007 el va ordenar prevera. És llicenciat en Ciències Físiques per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (1994), Doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma (2013) i batxiller en Teologia per la Pontifícia Universitat de Sant Tomàs 
d'Aquino "Angelicum" (2004). 
Ha estat escollit Secretari General del Capítol General, del Consell de l’Abat General i del Sínode 
de l'Orde Cistercenc per deu anys, del 2005 al 2015. Des del dia 25 de novembre de 2007 és el 
Prior del Monestir de Poblet càrrec que seguirà mantenint compatibilitzant-lo amb el de Procurador 
General de l’Orde Cistercenc. 
Tortal també és director acadèmic dels Cursos de Formació Monàstica del Col·legi Sant Bernat a 
Roma i és el cap d'estudis de l'Escolasticat del Monestir de Santa Maria de Poblet. Membre del 
projecte STOQ (Science, Theology and The Ontological Quest), en el marc del qual treballa en la 
interpretació filosòfica de la Mecànica Quàntica. Col·laborador de les revistes Poblet (on dirigeix la 
secció Les ciències i la fe cristiana), Liturgia y Espiritualidad, i Qüestions de Vida Cristiana i ha 
publicat alguns articles de caràcter científic en els volums de la sèrie STOQ. És president del 
PNIN (Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet). 
 

  

Data: 28 de novembre de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. Sessió matinal 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  

                           Correu electrònic:  urc.info@gmail.com (nom, cognoms i congregació) 
Pas 2 - Aportació 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres L 

 

P. Lluc Torcal, prior de la comunitat del monestir de Poblet 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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RECÈS D’ADVENT  

DISSABTE 5 DE DESEMBRE de les 10 del matí fins a Vespres 
MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

 
L’ADVENT O L'ART DE DIR: “HOLA!" 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

A la Roma clàssica la paraula "Adventum" significava l'actitud i l'activitat de preparar-se 
per viure un esdeveniment important o rebre un personatge il·lustre. 
Els cristians van recuperar la paraula i, amb ella una experiència humana universal  molt 
carregada de sentit: viure l'Advent és aprendre a dir: "Hola!". És arriscar-se a viure la 
novetat i la trobada. És acollir el desconegut. 
L'espai d'avui ens permet endinsar-nos conscientment en aquesta experiència. 

 
Per més informació: 
http://monestirsantbenetmontserrat.com/files/noticies/RecesAdvent2015.pdf 

Per a participar-hi és imprescindible inscriure’s:   

activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 

Places limitades Preu: 25 (dinar inclòs) 
 

ESPAI DE SILENCI I MEDITACIÓ 
DISSABTE 28 de novembre de les 15’30 a les 18’30 
MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 
 
Grup de silenci i meditació dins del marc  
de la Comunitat Mundial per a la Meditació Cristiana. www.meditaciocristiana.cat 

"L'objectiu principal de la meditació cristiana és deixar 
que la presència misteriosa i silent de Déu en el nostre 
interior esdevingui cada cop més no sols una realitat, 
sinó la realitat que dóna sentit, forma i propòsit a tot el 
que fem i a tot el que som." John Main, OSB. 
 
Comptarem, per a introducció a la meditació, amb 
MARCO SCHORLEMMER 
 

Per més informació: http://monestirsantbenetmontserrat.com 

Cal avisar la vostra assistència, a cada sessió, a: 
activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 

L’Advent o l’art de dir: “Hola!” 

Una cosa nova ja apunta. 
No us n’adoneu? 

Is 43, 19 
 

http://www.meditaciocristiana.cat/
http://monestirsantbenetmontserrat.com/
mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
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Dissabte 28 de novembre farem el recés d'Advent.  
Ens acull la Comunitat de Filles de Jesús a Alcarràs. 

  9,30 Acolliment, esmorzar.  
10,15 Introducció. Vídeo. Punts de pregària. 
11,10 Pregària personal. 
12,15 Eucaristia. 
13,00 Comiat. 
 
Comissió Vida Consagrada Bisbat Lleida 
 
 
 

 
 

 Dissabte, 28 de novembre 
del 2015 
A les 7 del vespre 
Benvolguts, benvolgudes, 
De nou ens retrobarem al 
Monestir de Sant Daniel per 
celebrar les Vespres. Amb 
l’Advent, comença la 
celebració del Nadal. Quan 
els dies s’escurcen i la 
foscor es fa més densa, 
sorgeix la llum de 
l’esperança. El mateix 
passa a les nostres vides: 
malgrat la nit fosca, sempre 
brilla una llum per qui la vol 

trobar. Advent és aquesta llum que no es deixa vèncer per la foscor. 

 

RETIRO DE ADVIENTO 

 
Para laicos/as, religiosos/as 

 
Diciembre 12-13, 2015 

Dirige: Natalia Pla 
 

Casa d’Espiritualitat«Enric D’Ossó» 

Avinguda Sta. Teresa, 16 
43590 JESÚS-TORTOSA (TARRAGONA. España) 

Tel. 977 502 130 
E-mail: casa.espiritualitat.stj@gmail.com 

Persona de contacto: Hna. Ma. Teresa Torres, stj 
Comienza el 12 a las 12h y termina el 13 después de la comida. 

Recés d’Advent 

Recés d’Advent 

Vespres d’Advent al Monestir de Sant Daniel 



  
 

    14 | 30 

 
 

  FORMACIÓ INICIAL 
Unió de Religiosos de Catalunya 

Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

RECÉS D’ADVENT 

“VENGA A NOSOTROS TU REINO” 

 

Finalitat Trobada, recés, convivència 

Data 28 de novembre de 2015, dissabte 

Horari 10.00  Benvinguda i inici del recés 
Motivació | Pregària | Xerrada | Silenci 
Diàleg en grups 

13.00   Celebració eucarística  
14.00   Dinar. Cadascú porta el dinar i el comparteix 

Fi del recés. 

Anima i acompanya P. Josep Manel Vallejo, caputxí 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica [noviciat 
intercongregacional] 

Lloc Noviciat de la Puresa de Maria 

Carrer Mercè Vilaret, 21 – 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 
Tel. 93 6742250 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 25 de novembre, dimecres, a través 
del correu electrònic (urc.info@gmail.com) 

 
 

 
 

 
Recés d'Advent 

amb Montserrat Viñas, 
monja del monestir de Sant Benet de Montserrat 

dissabte, 12 de desembre 
de les 10 del matí a les 5 de la tarda 

monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Anglí, 55 - Barcelona 

Cal avisar si us voleu quedar a dinar. 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

Recés d'Advent 

Vingui el teu Regne 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Fr. Jesús Díaz Sariego, nuevo provincial de los 
dominicos en España 

Madrid, 25 de noviembre de 2015 (IVICON).- El 
Maestro de la Orden de Predicadores fr. Bruno Cadoré 
ha nombrado a fr. Jesús Díaz Sariego, nuevo provincial 
de la Provincia de Hispania, resultante de la unión de las 

antiguas Provincias de Aragón, Bética y España. Lo habitual en la Orden de Predicadores, 
desde hace 800 años, es que los frailes reunidos en Capítulo elijan democráticamente a 
su Prior Provincial, pero en este caso, al tratarse del nacimiento de una nueva Provincia, 
es el Maestro de la Orden quien lo nombra, previa consulta, eso sí, a todos los frailes. Fr. 
Jesús nació el 4 de septiembre de 1962 en Riosa (Asturias, España). Profesó en la Orden 
de Predicadores el 11 de septiembre de 1983 y fue ordenado presbítero el 30 de 
septiembre de 1989. Doctorado en Teología en la Universidad de Friburgo (Suiza), con la 
tesis titulada: "Revelación y Lenguaje. Una lectura hermenéutica de la palabra de Dios a 
través de la filosofía de Paul Ricoeur". En estos momentos es Director de la sección en 
español de L’Université Dominicaine DOMUNI. Es catedrático de la Pontificia Facultad de 
Teología San Esteban de Salamanca y profesor en la Facultad San Vicente Ferrer de 
Valencia. En la Provincia de España ha desempeñado los cargos de director del 
Prenoviciado, Maestro de Estudiantes y Regente de Estudios. En 2009 fue nombrado 
socio del Prior Provincial de la Provincia de España, cargo que ocupaba en la actualidad. 
Comenzará a ejercer como Vicario de la nueva Provincia el 1 de enero de 2016 y tomará 
posesión del cargo en el Capítulo Provincial el 3 de enero en Caleruega (Burgos), con la 
presencia del Maestro de la Orden. Hasta entonces trabajará junto con los tres 
Provinciales de Aragón, Bética y España para preparar los últimos pasos hasta la 
unificación. La Provincia de Hispania estará formada por 500 frailes, con 40 comunidades 
en España, y presencia misionera en la Selva Amazónica de Perú, Cuba, República 
Dominicana, Venezuela, América del Sur y Guinea Ecuatorial. Cuenta con una gran 
variedad de actividades apostólicas: Facultades de Teología, Fundación Educativa, 
colegios, parroquias, Santuarios, iglesias de predicación, instituciones de asistencia social 
y solidaridad, editoriales y pastoral en internet, entre otras. 

Abraçar el futur amb esperança 

Fr. Jesús Díaz Sariego, nou provincial dels dominics a Espanya 

http://www.confer.es/798/activos/imagen/wcnfr_noticia_4785full-m1vwxYyAp9nt7o4O.jpg
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Discurs del papa Francesc als participants al Congrés organitzat per la 
Congregació per al Clergat amb motiu del 50è aniversari dels Decrets Conciliars 
“Optatam totius” i “Presbyterorum ordinis”. Divendres 20 de novembre 2015 

Si voleu llegir la versió catalana del discurs íntegre, 
vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-
del-papa-francesc/papa-al-clergat-si-estas-malalt-ets-
neurotic-ves-199148 

Seleccionem un fragment sobre el discerniment 
vocacional:  

Una cosa que voldria afegir al text –perdoneu-me!– és 
el discerniment vocacional, l’admissió al seminari. 
Buscar la salut d’aquell noi, salut espiritual, salut 
material, física, psíquica. Una vegada, tot just acabat 
de ser nomenat mestre de novicis, l’any ’72, vaig anar a portar a la psicòloga els 
resultats dels testos de personalitat, un test senzill que es feia servir com a un dels  
elements de discerniment. Era una bona dona, i també bona metgessa. Em deia: 
“Aquest té aquest problema però pot seguir si va així…”. Era també una bona cristiana, 
però en alguns casos era inflexible: “Aquest no pot” – “Però, doctora, és tan bo aquest 
noi” - “Ara és bo, però sàpiga que hi ha joves que saben inconscientment, no en són 
conscients, però senten inconscientment que estan psíquicament malalts i busquen per 
a la seva vida estructures fortes que els defensin, per tal de poder seguir endavant. I 
van bé, fins el moment en què se senten ben establerts i aleshores comencen els 
problemes” – “Em sembla una mica estrany…”. I la resposta no l’oblido mai, la mateixa 
del Senyor a Ezequiel: “Pare, vostè no ha pensat mai per què hi ha tants policies 
torturadors? Entren de joves, semblen sans però quan se senten segurs, la malaltia 
comença a sortir. Quines són les institucions fortes que aquests malalts inconscients 
busquen: la policia, l’exèrcit, el clergat… I després tantes malalties que tots nosaltres 
coneixem que apareixen”. És curiós. Quan veig que un jove és massa rígid, és massa 
fonamentalista, no me'n refio; al darrere hi ha alguna cosa que ell mateix no sap. Però 
quan se sent segur… Ezequiel 16, no recordo el verset, però és quan el Senyor diu al 
seu poble tot el que ha fet per ell: l’ha trobat acabat de néixer, i després l’ha vestit, l’ha 
casat… “I després, quan tu t’has sentit segura, t’has prostituït”. És una regla, una regla 
de vida. Ulls oberts sobre l’admissió en els seminaris. Ulls oberts.  

Criteris del Papa sobre el discerniment vocacional 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc/papa-al-clergat-si-estas-malalt-ets-neurotic-ves-199148
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc/papa-al-clergat-si-estas-malalt-ets-neurotic-ves-199148
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc/papa-al-clergat-si-estas-malalt-ets-neurotic-ves-199148


  
 

    17 | 30 

 
 
 
 
El 27 de novembre de 1916 moria 
en el Col·legi Mare de Déu dels 
Àngels de Barcelona, la Serventa 
de Déu Mare M.ª Encarnación 
Colomina, el procés de 
Canonització de la qual està en 
curs.  
 
Nascuda a Os de Balaguer (la 
Noguera) el 1848 i forjada en una 
família cristiana, va sentir créixer 
en ella el desig de consagrar-se 
al Senyor des de molt petita. No 
obstant això, el seu camí no va 
ser ser fàcil i després d'un primer 
intent de vida religiosa en el qual 
la salut no la va ajudar, guiada 
per sant Josep Manyanet el 9 de 
març de 1877 va entrar a l'Institut de les Filles de la Sagrada Família que aquest havia 
fundat en 1874. 
En començar el noviciat a Horta (Barcelona) va rebre el nom de M.ª Encarnació. Va 
professar el 23 d'abril de 1879 i poc després va ser nomenada superiora de la Casa Noviciat.  
La reforma que va viure l'Institut l’any 1880 va comportar uns canvis que el van allunyar del 
carisma rebut per sant Josep Manyanet. La Serventa de Déu i un grup de dones fidels al 
carisma manyanetià es van reunir a Barcelona i després de dotze anys de sacrifici i d'espera 
van obtenir l'aprovació de l'Institut, restaurat amb el nom de Filles de la Santa Casa de 
Natzaret, a la diòcesi de Vic. 
 
COFUNDADORA 
El 1894 funden a Aiguafreda, i la M. Encarnació serà la superiora i mestra de novícies 
d'aquesta casa, bressol de la restauració de l'Institut. El 1898 va presidir la fundació del 
col·legi Mare de Déu dels Àngels (Barcelona, la Sagrera). Mentrestant s'obren el col·legi 
Sant Josep, de Barcelona, i l'escola parroquial de Sant Joan de Vilatorrada. El Fundador li va 
confiar la direcció de l'Institut, que ella va conduir amb prudència i responsabilitat fins a 1905. 
 
ÚLTIMS ANYS I MORT 
A partir d'aquest any la Serventa de Déu viurà en les comunitats de Sant Josep i col·legi 
Mare de Déu dels Àngels dedicada al treball i l'oració, donant testimoni de caritat i 
contemplant i fent vida les virtuts de Natzaret. 
El 27 de novembre de 1916 moria aquella que en la seva vida va destacar pel seu abandó 
espiritual en Déu, la seva fortalesa i la seva fidelitat expressats en el servei als germans a 
través de l'educació de nens i joves. 
Avui, la Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret que va ajudar 
a forjar i que la venera com a Cofundadora, s'estén pels cinc continents i educa més de 
27.000 alumnes. Difondre la devoció a la Sagrada Família, formar famílies cristianes, 
especialment a través de l'educació, i fer de cada llar un Natzaret és la missió que estimula 
els qui aquest any es disposen a celebrar que van néixer d'arrels santes i estan per això 
compromesos a la santedat. 

Inici del primer centenari de la mort de la sereventra de Déu 
Encarnació Colomina, cofundadora de les Missioneres de Natzaret 

1916-2016 
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Entrevista a Joan Carrera, director de l'Institut de Teologia Fonamental, membre de 

CiJ i professor del curs “L’era del desànim” 

Des del 22 d’octubre i durant sis dijous, Cristianisme i Justícia (CiJ) ofereix un cicle de 
conferències –“L’era del desànim”- 
que pretén cercar les causes d’un 
cert desànim a Occident. Intentaran 
donar esperança davant la ideologia 
del “no hi ha res a fer”. “Una 
esperança no ingènua que és 
conscient del dolor que hi ha al 
nostre món”, assegura el jesuïta 
Joan Carrera, director de l'Institut 
de Teologia Fonamental, membre 
de CiJ i professor del curs. 

Per què s’ha arribat fins aquí? 
Destacaria el que alguns autors 
denominen “societat del rendiment”. 
Una societat on ens autoexplotem, 
on ens esgotem i aquest 
esgotament el portem a casa i 
afecta les nostres relacions familiars 
i socials. Una altra de les causes 
nuclears del desànim que ens 
paralitza és el marcat i creixent 
individualisme. 

Aquest desànim està lligat a la 
manca de fe? 
La fe cristiana, si es dóna en formes 
comunitàries, pot ajudar que les 
persones surtin d’aquest atomisme 
o individualisme extrem que fa que 
els individus tinguin por, ja que en 
solitari no poden fer res davant 
d’aquests grans monstres. La fe ens 
fa veure que no són déus 
totpoderosos sinó ídols que hem 

construït amb l’egoisme humà. També la pregària, la contemplació i el silenci ens ajuden a 
sortir de l'esgotament que provoca anar per la vida a gran velocitat, aixafant tothom. 
 
Per què hi ha motius per a l’esperança, malgrat el dolor? 
Podem percebre motius d’esperança si som capaços de veure els petits gestos 
d’indignació que trenquen silencis, i que es tradueixen en petites obres solidàries i 
comunitàries. Tot això ajuda a fer front a aquest individualisme extrem que ens impedeix 
que les persones prenguin iniciatives solidàries. 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper diumenge 
18 d'octubre. 

 
 

Dolor i esperança 
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Encarna Jordán, religiosa adoratriu i directora 
de SICAR cat 

 
 

Carme Munté | Catalunya Cristiana 
 

#GivingTuesday és una campanya que se celebra 
a molts països europeus el primer dimarts de 
desembre per tal de promoure accions solidàries. 
El proper 1 de desembre s’hi presenta el 
programa SICAR cat de les religioses adoratrius, 
que presta atenció integral a dones víctimes del 
tràfic d’éssers humans. Encarna Jordán, religiosa 
adoratriu i directora de SICAR cat, ens parla dels 
objectius de la campanya. Més informació: 
www.adoratrius.cat.  
 
Quina és la proposta solidària que feu per a l’1 de desembre? 
Donar suport a una de les necessitats bàsiques de les dones víctimes del tràfic d’éssers 
humans quan arriben al projecte: proveir d’un lot d’acollida que inclou roba i productes 
d’higiene. Val a dir que la majoria de vegades, quan les dones arriben a SICAR cat, ho fan 
sense les seves pertinences. Cal tenir present que, mentre dura la seva explotació, els 
captors els prenen les poques coses que tenien i, si les dones aconsegueixen escapar, ho 
fan amb la roba que porten posada. D’altra banda, les actuacions policials d’alliberament 
de les víctimes acostumen a exigir molta rapidesa i les dones tampoc no tenen temps de 
recollir les seves possessions. Cada lot conté: roba interior, un pijama, sabates còmodes, 
sabatilles, una tovallola, un abric, dues mudes de temporada i productes d’higiene. 
Actualment necessitem 10 lots d’acollida de 120 € cadascun.  
 

Quina és l’ajuda que oferiu a les dones víctimes de l’explotació? 
Quan les dones surten o fugen de les xarxes d’explotació tenen dificultats en l’accés a 
l’allotjament. Sovint no tenen recursos econòmics, documentació personal, ni cobertura 
sanitària i, en alguns casos, presenten seqüeles emocionals. A SICAR cat intentem donar 
resposta a aquestes necessitats bàsiques en un context familiar i alhora de protecció. Es 
facilita l’accés a la salut, cobertura jurídica, atenció social, assistència psicològica, etc. La 
nostra manera d’acollir i oferir alternatives a les dones es basa en els principis de la nostra 
entitat, Adoratrius, que des del segle XIX han inspirat la nostra obra social i que es 
tradueixen en els valors de l’acollida, el compromís, la dignitat i la integritat de tota 
persona així com el respecte a la diferència. 
 

És una realitat que roman massa invisible a casa nostra? Cal sensibilitzar sobre 
aquesta qüestió? 
El tràfic de persones és considerat per Nacions Unides com l’esclavitud del segle XXI. 
Certament, cada vegada es parla més del tràfic de persones i la gent està prenent 
consciència d’aquesta greu violació de Drets Humans i que no és quelcom llunyà, també 
té lloc a la nostra ciutat. Des de l’Església, el papa Francesc sovint fa una crida «a no 
romandre indiferents davant d’aquesta situació d’esclavatge, que és un delicte contra la 
Humanitat». Un dels reptes actuals que tenim tots els agents que treballem en la lluita 
contra el tràfic de persones és millorar la detecció perquè les dones víctimes puguin ser 
identificades i, per tant, alliberades, primer pas per poder tenir accés als drets més 
fonamentals. Per aquesta raó, des de SICAR cat, a més de la intervenció directa amb les 
dones, també ens esforcem per visibilitzar aquesta realitat. 
 
 

«El tràfic de persones també té lloc a la nostra ciutat» 

http://www.adoratrius.cat/
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Entrevista a Victòria Molins, teresiana guardonada amb el 32è Premi Alfonso Comín 
"pel seu compromís amb els més pobres” 
 
La teresiana M. Victòria Molins ha estat guardonada amb el 32è Premi Alfonso Comín 
"pel seu compromís amb els més pobres”. La Viqui viu aquest nou reconeixement “amb 
un sentiment de gratitud”, perquè en la seva “senzilla tasca” es reconeix “tot el treball 
anònim de tantes persones que 
ens dediquem simplement a 
estimar, a estar al costat del qui 
ho necessita; acompanyar 
processos i donar oportunitats 
és reconèixer la gran dignitat de 
l’ésser humà, com em va 
ensenyar Teresa de Jesús”. 
 
Per què es va sentir cridada 
pels pobres? 
Per un esdeveniment que em va 
marcar: el descobriment de la 
dignitat humana perduda o 
arrencada a causa de la 
injustícia, la marginació o la 
manca d’oportunitats. Amb el 
temps he comprovat que va ser 
un regal de Déu tan gran que el 
considero un dels més 
importants que he rebut a la 
meva vida. 

Què sent quan està al costat 
d’una persona que la 
necessita? 
Que jo també la necessito a ella 
i que junts podem compartir 
pobreses: la seva, sovint víctima 
de la desestructuració familiar, 
de la seva situació, del seu 
entorn, de la seva malaltia, addició o passat, i la meva d’impotència assolida, acceptada, 
perquè no em considero redemptora de ningú. Però sé que puc donar la tendresa i l’amor 
que sento que Déu ha vessat a dojo en la meva ànima al llarg de tants anys de tracte diari 
en la pregària. 

De què li està més agraïda a Déu? 
D’haver pogut comprovar que “tot és Gràcia” i que, fins i tot allò que en el seu moment em 
va semblar un mal, ho veig ara com un bé que em va fer créixer i que, com diu l’Albert Om 
en el pròleg del meu llibre El Regal de la vida, ara el puzle de tantes coses viscudes ha 
pogut encaixar. El salm 125 resumeix la meva gratitud: “Els qui sembraven amb llàgrimes 
als ulls, criden de goig a la sega”. 
 
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del diumenge 22 de 
novembre del 2015. 

Acompanyar, entendre, estimar 
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José Ignacio González Faus S.J.  

Escribo estas reflexiones sobre 
todo para mí mismo: por necesidad 
de serenarme ante la barbarie del 
atentado del viernes en París. 
Temo que muchos no las acepten. 
Pediría que intenten reflexionarlas 
antes de condenarlas.  

1.- Hay al menos una cosa en la 
que todos estaremos de acuerdo: 
los autores de semejante salvajada 
son unos verdaderos monstruos. 
Agrava esta constatación el que no 

se trata de seis o siete monstruos excepcionales sino de decenas o centenas de miles; y 
sin duda más monstruosos los organizadores que los pobres ejecutores.  

2.- Pero no es eso todo lo que cabe decir: porque todos los seres humanos somos 
capaces de lo peor y de lo mejor: podemos llegar a ser santos pero también podemos 
llegar a ser monstruos. Y entonces, queda la pregunta: ¿cómo estos muchachos han 
podido llegar a semejantes niveles de inhumanidad? Al intentar comprenderlo me 
encuentro con los siguientes datos: 

3.- El profeta Isaías dejó escrito que “la paz es fruto de la justicia”. Parece lógico entonces 
que el fruto de un mundo tan injusto como el nuestro y donde las diferencias entre los 
seres humanos son escalofriantes, haya de ser, necesariamente, la guerra y la violencia. 

4.- Todo ser humano muerto antes de tiempo violentamente, es una tragedia que debe ser 
llorada. Y no cabe establecer aquí unos muertos de primera clase (que son los nuestros), 
y otros muertos sin importancia que no merecen ni un día de luto. 

5.- Hablando de monstruos, recuerdo un célebre cuadro de Goya: “el sueño de la razón 
produce monstruos”. Esos monstruos del 13N ¿no habrán sido producidos, en parte al 
menos, por el sueño de nuestra razón económica? ¿Por esa razón del máximo beneficio, 
del mínimo salario, de nuestra monstruosa “reforma” laboral, de las jubilaciones de 3 
millones para los banqueros, del saqueo del tercer mundo, del lujo, el despilfarro y la 
ostentación como motores de la economía, del acaparamiento del petróleo y del 
armamento cada vez mayor, para defensa de ese todo desorden?… ¿Son esos en 
realidad nuestros verdaderos valores, o los otros a los que apelamos para justificarnos? 
No cabe olvidar que, en la historia, cuando las cosas se han torcido y no se enderezan a 
tiempo, acaban llevando a situaciones insolubles, o cuya solución sólo puede venir de un 
cambio radical de rumbo que sólo puede hacerse poco a poco y a largo plazo. 

6.- Según la moral cristiana, todo lo que una persona tiene de más, una vez ha cubierto 
suficiente y dignamente sus necesidades, deja de pertenecerle y pasa a ser de quienes lo 
necesitan. La propiedad privada no es un derecho absoluto sino un derecho secundario 
que sólo vale en la medida en que sirva para realizar “el destino común de los bienes de 
la tierra” que es el verdadero derecho primario (ver p. e. Populorum progressio n. 22). De 
acuerdo con esto, muchos emigrantes a quienes rechazamos de mil maneras, no vienen a 
quitarnos lo nuestro sino a recuperar lo que es suyo. ¿No sería entonces más seguro, en 
vez de cerrar nuestras fronteras, poner fronteras a nuestra avaricia? 

Tres reflexions al voltant de l’atemptat del 13N a Paris 
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7.- Ignacio Ellacuría hablaba con insistencia de “una civilización de la sobriedad 
compartida” como única salida para nuestro mundo (él lo formulaba aún más duramente: 
una civilización “de la pobreza”). El ensueño de un crecimiento constante de la riqueza 
está destrozando el planeta: en estos momentos destruimos anualmente casi un 50% más 
de lo que la tierra puede reponer. Por eso, además de las medidas urgentes que haya que 
tomar ahora (de investigación y protección) ¿no parece imprescindible encaminarnos a 
largo plazo hacia esa nueva civilización? No creo que ningún cristiano que se oponga a 
ese proyecto de Ellacuría pueda merecer con verdad el nombre de cristiano. 

8.- Ese “desorden establecido” (E. Mounier) o ese “pecado estructural” de nuestro mundo 
desarrollado, del que nosotros disfrutamos y que otros padecen ¿no será uno de los 
progenitores de ésos y otros monstruos?. Porque cuando el odio se junta con la religión, 
ésta se corrompe, el odio se potencia y se acaba cumpliendo el sabio refrán latino: “la 
corrupción de lo óptimo es lo pésimo”. Por eso, dado lo infinitamente manipulable que es 
el nombre de Dios, es necesario recuperar lo que escribió antaño José A. Marina: la ética 
nace de las religiones, pero luego éstas deben criticar a la madre: para evitar que algo tan 
valioso como la fidelidad se confunda con algo tan monstruoso como el fanatismo. 

9.- Todo esto debería ayudarnos a no reaccionar con odio, para no entrar en aquella 
espiral de violencia que tanto temía Helder Camara. Habrá que hacer justicia, por 
supuesto. Pero sin que llamemos justicia al placer de hacer daño: porque entonces 
estaríamos poniéndonos al mismo nivel humano que esos monstruos. 

10.- Afirman algunos sociólogos que hoy estamos ya, en “la tercera guerra mundial”. Sólo 
que hoy las guerras se hacen de otra manera, para evitarnos bajar a pelear al campo de 
batalla. Por eso puede ser bueno concluir recordando que la humanidad ha salido de 
catástrofes y calamidades aún peores que la que nos amenaza hoy. El pueblo judío, tras 
el desastre del exilio, donde se sintieron abandonados por Dios, pudo regresar, 
reconstruir el Templo y preservar su monoteísmo. En el siglo pasado, tras la atrocidad del 
holocausto y la segunda guerra mundial, la humanidad vivió, según muchos economistas, 
una pequeña edad de oro. No siempre es posible hacerlo todo, pero siempre es posible 
hacer algo. Y ese algo, por poco que sea, se convierte hoy, para todos nosotros, en una 
obligación grave. 
 
Monseñor fray Santiago Agrelo Martínez, ofm, Arzobispo de Tánger 

A la MEDITACIÓN de mi 
hermano, añado una denuncia, 
mía, que en este momento me 
parece necesaria y urgente: 

13TV, O EL OLVIDO DEL 
EVANGELIO: 
Los discípulos de Jesús de 
Nazaret hemos recibido un 
mandato: “A vosotros los que 
me escucháis os digo: amad a 
vuestros enemigos, haced el 
bien a los que os odian, 
bendecid a los que os 
maldicen, orad por los que os 
calumnian. Al que te pegue en 
una mejilla, preséntale la otra; 
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al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale; al 
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames”.  

Es inaceptable que en el canal televisivo de la Iglesia Católica Española ese mandato se 
ignore, se olvide, se desprecie, se ningunee, y sea suplantado por una escandalosa 
apología de la guerra. 

El programa LA MARIMORENA sería legítimo y de casa en la sede de un partido político, 
que los hay por toda Europa con su misma ideología; pero está fuera de lugar en un 
medio de la Iglesia Católica, pues el mensaje que transmite nada tiene que ver con el de 
Jesús de Nazaret, nada con el Reino de Dios que Jesús nos acercó con su palabra, sus 
obras y su persona, nada con la cruz de Cristo que hemos de llevar sus discípulos si 
queremos romper la cadena de violencias que ensangrienta los caminos de la humanidad. 
La Iglesia no puede dar pie a que alguien piense que es ella la que, olvidado el evangelio, 
hace apología de guerras y violencias que siempre son mensajeras de sufrimiento y de 
muerte. 

Antoine Leiris-Helène Muyal-Leiris, Paris, 16 de novembre 

VOSALTRES NO ACONSEGUIREU EL MEU ODI 

Aquest passat divendres al vespre vosaltres vàreu robar la vida d’un ésser excepcional, 
l’amor de la meva vida, la mare del meu fill, però no obtindreu el meu odi. Jo no sé qui sou 
ni ho vull saber, sou ànimes mortes. Si aquest Déu pel qual vosaltres mateu cegament 
ens ha fet a imatge seva, cada bala dintre el cos de la meva dona haurà estat una ferida 
en el seu cor. 

No, no us vull fer aquest 
regal d’odiar-vos. Ho heu 
estat buscant, però 
respondre a l’odi amb còlera 
seria abaixar-me a la mateixa 
ignorància que ha fet de 
vosaltres el que sou. Voleu 
fer-me agafar por, que miri 
els meus conciutadans 
malfiant-me d’ells, que jo 
sacrifiqui la meva llibertat per 
la seguretat. Heu perdut. El 
jugador encara juga. 

Jo l’he vist aquest matí. Després de nits i de dies d’espera. Ella era tan bonica com quan  
aquest divendres al captard; igualment bella que quan ara fa 12 anys vaig embogir d’amor 
per ella. Certament em sento abatut pel disgust, us concedeixo aquesta petita victòria, 
però serà de curta durada. Jo sé que ella ens acompanyarà cada dia i que ens retrobarem 
en aquest paradís d´ànimes lliures en el que vosaltres no hi tindreu accés. 

Ara som dos, el meu fill i jo, però som més forts que totes les armes del món. Ja no tinc 
més temps per dedicar-vos, haig de retrobar-me amb Melvil que ara es desperta de la 
migdiada. No arriba als 17 mesos, ara li toca menjar el berenar com cada dia, després 
sortirem al parc a jugar com cada dia i tota la vida aquest infant us ha de fer venir 
vergonya de que sigui feliç i lliure. Perquè tampoc aconseguireu que us odiï. 
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Durant la jornada del dissabte 21 de novembre, el Monestir de Poblet ha commemorat els 
75 anys de restauració monàstica amb una missa solemne concelebrada per la comunitat 
cistercenca i presidida pel Pare Abat Josep Alegre, amb una conferència i amb la 
inauguració d’una exposició fotogràfica. A l’acte hi van assistir un centenar de persones i 
es va comptar amb la presència d’una representació institucional notable i de 
representants de la Germandat de Poblet i la Fundació de Poblet. 

Meritxell Roselló per a Flama.info, 24 novembre 15 

Entre les autoritats civils presents cal destacar la presència del delegat del Govern de la 
Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin; del director territorial de Cultura de la Generalitat, 
Jordi Agràs; del president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Josep Pijoan; i 

de l’alcalde de Vimbodí, Joan Güell. 
A més, també es va comptar amb la 
presència de representants de la 
Germandat de Poblet i del seu 
president, Llibert Cuatrecases. 

P. Alegre: "Continuem amb 
fidelitat la nostra vida monàstica 
amb l'herència que ens van deixar 
els monjos que ens van precedir" 

L'homilia pronunciada per l’abat de 
Poblet, Josep Alegre, va estar 
centrada en la festivitat del dia, la 
presentació de Maria, amb una 
comparació entre aquesta festa 

litúrgica i l’aniversari de la restauració. En aquest sentit destacà: "nosaltres la saludem 
avui de manera especial, en recordar la data en què tornen a vibrar els murs d’aquest 
cenobi, la saludem a ella, protectora i llum de la vida monàstica". L’última part de l’homilia 
va servir per recordar i agrair el camí traçat pels monjos que els han precedit i que 
consolidaren una tradició monàstica revitalitzada a partir de 1940; així com també un 
agraïment als membres de la Germandat de Poblet per ajudar en la restauració del 
cenobi. També va apel·lar a continuar la vida monàstica: "que sigui un motiu per a tots 
nosaltres de continuar amb fidelitat la nostra vida monàstica rebent i enriquint l’herència 
que ens van deixar els monjos que ens van precedir", va subratllar. En acabar va evocar 
al pensament escrit l’any 1940 en el document de constitució de Poblet: "Els homes 
passen, Déu roman, la història continua". 

Conferència i exposició commemorativa 
Tot seguit al Palau de l’Abat es va pronunciar la conferència titulada "Poblet: Exemple de 
Fe i civilització", a càrrec de l'historiador reusenc especialitzat en Història Medieval, el 
doctor Jordi Rius i Jové. En la conferència va fer un repàs exhaustiu de la història de 
Poblet, des de la seva fundació al segle XII, passant per l’exclaustració del segle XIX, la 
restauració monàstica del 1940 fins arribar a l’actualitat. Va destacar l’esforç dels quatre 
primers monjos italians, de la Congregació Cistercenca Sant Bernat d’Itàlia: els pares 
Giovanni Rosavini, Tomasso Vona, Martino Marini i fra Giovanni Fioravanti, i va descriure 
l’arribada d’aquests monjos italians com un designi de la "Providència". 

Jordi Rius: "Poblet és un punt de referència espiritual, social, artístic i 

polític per a Catalunya i per a l'orde cistercenc" 
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 Sota el lema "Obrint Horitzons", la Ciutat Comtal ha acollit el IV Congrés de 
Directors La Salle.  

 

 Durant quatre dies els assistents van analitzar les tendències del sector educatiu 
i els projectes més innovadors. 

 

Barcelona, 23 de novembre del 2015.- La Salle Bonanova i el Campus Universitari La 
Salle Barcelona van acollir durant la setmana passada la celebració del IV Congrés de 
Directors del Districte Arlep (Espanya i Portugal). Aquest important trobada es celebra 
cada quatre anys i serveix per establir algunes de les principals línies de l'acció de les 
obres educatives La Salle per als propers anys. 

El seu objectiu, en aquesta ocasió, va ser analitzar quines són les tendències educatives 
actuals i cap a on es dirigeix el sector. Sota el lema "Obrint Horitzons", diversos ponents 
van presentar les seves experiències i els assistents van tenir l'oportunitat de conèixer els 
projectes més innovadors que es realitzen en els centres La Salle. 

El Congrés va arrencar dimecres amb una ponència a càrrec del Sr. Xavier Melgarejo, 
doctor en pedagogia i expert en el sistema educatiu de Finlàndia, en la qual es van 
analitzar "Les escoles del segle XXI". 

Dijous, els directors van realitzar diverses visites a diversos centres de la capital catalana 
per conèixer altres sistemes pedagògics de referència. Aquestes visites es van 
complementar el divendres amb presentacions de les 'best practices' dels centres La 
Salle de tot el territori Arlep. Així, centres andalusos van presentar un projecte sobre 
educació emocional; mentre que centres catalans van parlar sobre com atendre els 

120 directors de centres La Salle es van reunir a Barcelona per avançar 
en el model d'escola innovadora 
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alumnes amb altes capacitats o com treballar els conflictes a través de l'art-teràpia; entre 
d'altres. 

Finalment, dissabte, i previ a la clausura del Congrés, el secretari de polítiques educatives 
de la Generalitat de Catalunya, Joan Mateo, va exposar quins són els reptes als quals 
s'enfronten els centres educatius en un futur proper a causa de la globalització. 

El programa es va completar amb visites culturals que van permetre als assistents 
conèixer a fons la ciutat de Barcelona i la seva història, amb visites al barri Gòtic i al barri 
de la Ribera, a la Sagrada Família, i a l'Ajuntament de la ciutat. 

Sobre La Salle  

La Salle és una institució dedicada a l'educació amb més de 300 anys d'història i present 
a tot el món, en 82 països i en els cinc continents. Compta amb més 1.000 escoles, 
centres educatius i projectes pedagògics, amb més de 70.000 educadors i col·laboradors, 
així com amb un milió d'alumnes i més de deu milions d'exalumnes. 

A Catalunya, disposa de 25 centres educatius, 20.000 alumnes i 1.500 professors que 
garanteixen un Projecte Educatiu sòlid i eficaç que dóna resposta a les necessitats del 
món actual. 

 

 

Barcelona, 2-3 de desembre de 2015 
 
4 Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II 
 
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA  
(ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ)  
ARQUEBISBAT DE BARCELONA  
 

Dia 2 
MATÍ 

9.30 – 10.00 h 
Inauguració 
Cardenal Lluís Martínez Sistach (arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià) 

 
10.00 – 11.30 h 

La Paraula s’ha fet diàleg 
Mons. Agustí Cortés (bisbe de Sant Feliu de Llobregat)  

 
11.50 – 13.20 h 

Creació i nova creació  
Emili Marlés (Barcelona)  

 
TARDA 

15.30 – 16.40 h 
Una Església pobra i per als pobres. Del Concili Vaticà II al papa Francesc  
Joan Planellas (Barcelona) 

 
16.50 – 18.00 h 

L’Església, arrelada en la història humana. Els signes dels temps 
Gaspar Mora (Barcelona) 

L’Església del diàleg i del servei 
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18.10 – 19.20 h 
La dignitat de la persona humana. El debat antropològic 
Miguel García Baró (Comillas, Madrid)    
 

Dia 3 
 

MATÍ 
9.30 – 10.40 h 

La civilització de la pau i la 
convivència 
Eduard Ibàñez (Barcelona)   

 
10.50 – 12.00 h 

Una economia equitativa 
Alfredo Pastor (Barcelona) 

 
12.10 – 13.20 h 

Una política de participació al 
servei de tots  
Mario Giro (Roma)  

 
TARDA 

15.30 – 16.40 h 
Cultura i cultures en un món global  
Francesc Torralba (Barcelona) 

 
16.50 – 18.00 h 

La família i l’educació  
Francesc Riu (Barcelona)  

 
11.50 – 13.20 h 

Els mitjans de comunicació: d’una visió comunicativa instrumental en «Inter 
mirifica» a la comunicació de proximitat del papa Francesc  
Mons. Dario E. Viganò (Roma)  

 
Lloc Aula Magna del Seminari Conciliar e Barcelona. Diputació, 231 · 08007 Barcelona 
 
Preu 20 € general | 10 € estudiants externs 
 
Informació i inscripcions Secretaria de la Facultat de Teologia de Catalunya 
Diputació, 231 · 08007 Barcelona | Tel. (34) 93 453 49 25 
congressos.teologia@edusantpacia.cat | www.teologia.edusantpacia.cat 
 
Allotjament  La gestió de reserva d’allotjament va a càrrec de cada participant 
Podeu consultar: Seminari Conciliar de Barcelona. Diputació, 231 · 08007 Barcelona 
Tel. (34) 93 454 16 00. seminari@seminaribarcelona.net 
 
Llengua del Simposi. Hi haurà traducció simultània al castellà 
 
Amb el suport de: 
 
 

mailto:congressos.teologia@edusantpacia.cat
http://www.teologia.edusantpacia.cat/
mailto:seminari@seminaribarcelona.net
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El dissabte 21 de novembre 
mossen Alfred Matas va beneir  
a la Casa d’Espiritualitat Sant 
Felip Neri (Congregació 
Filipense  i Fundació Valors 

Humans) un Monument a la Unitat Transcendent de 
les religions  i Tradicions Espirituals de la Humanitat 
que manifesta  el repte de treballar pel diàleg interreligiós 
i la unió de les diverses religions, cadascuna des de la 
seva identitat. 
 

Aquesta Casa  d’Espiritualitat  Sant Felip Neri és un lloc de trobada oberta i amorosa que 
beu de l’esperit d’aquest  gran sant  que es va caracteritzar per l’amor profund a les 
persones, especialment als nens, pel seu bon humor, per anar més al cor de les persones  
que als seus raonaments i creences... 
 
La inauguració i benedicció d’aquest 
Monument situat  al jardí de la Casa, 
vol ser un gest d’obertura i d’acollida 
a la nostra societat, que entre totes  
les seves pobreses té una de molt 
important: la falta d’espais on les 
persones  puguin trobar alguna 
resposta o  almenys companyia, en la 
seva cerca espiritual, on puguin 
compartir, formar-se,   trobar camins 
que les ajudin en el  
desenvolupament de la  seva 
consciència...  La casa ofereix un 
ambient propici al silenci, la meditació 
i la pregària que són al cor de tots els  
camins espirituals. 
 
Aquest Monument  s’ha erigit en 
record de Maria Raimunda Estil-les 
(religiosa  filipense) qui va concebre i 
va impulsar la transformació 
d’aquesta casa en un  espai d’ 
acollida a les diferents tradicions i 
pràctiques espirituals, fomentant el  
diàleg interreligiós 

El Monument  és constituït per tres cercles concèntrics. 
El primer cercle  -el més extern-  conté a tots i és símbol 
de la unitat.   
Entre el primer cercle i el segon hi ha sis cercles més 
petits i equidistants que representen la totalitat de les 
religions i tradicions espirituals de la humanitat. 
Cadascun d’aquests cercles simbolitza la perfecció i la 
plenitud.  Apareixen els símbols de: el cristianisme (la 
Creu), el judaisme (el Segell de Salomó), l’islam (la Lluna 
creixent i Venus),  l’hinduisme (la síl·laba Om) i el 
budisme (Dharma Chakra) -les grans religions 
històriques i escriptuàries de la humanitat-  i abaix de 
tot un estel de vuit puntes, que pot representar les 
tradicions espirituals orals i atemporals, a les quals es 
vinculen la majoria dels pobles indígenes del món. Tots 
els cercles tenen la mateixa mida i tots equidisten del 
centre.  
Dins del segon cercle un trígon  d’origen celta que  
simbolitza la trinitat present en pràcticament totes les 
religions.  En el cristianisme (Pare-Fill-Esperit Sant), en 
l’islam (iman-islam-ishan),  en l’hinduisme (Brahma-
Shiva-Vishnu) en el budisme (Buda, Dharma Sangha).. . 
En el centre un nou cercle, i al seu interior, un triangle 
de braços corbats buit, que, per la seva posició central, 
evoca el Misteri, l’Essència divina suprapersonal o 
transpersonal.   
 

Inauguració d’un monument a la Unitat Transcendent  de les religions 
i tradicions espirituals de la humanitat 
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Comiat agraït  

Dèiem en un escrit anterior que la FECC estava de canvis. Hem 
anat comunicant-los. Fa una setmana donàvem la benvinguda a 
qui en serà nou president, Mons. Juan José Omella, 
recentment designat arquebisbe de Barcelona. Li desitjàvem 
encert en la seva acció pastoral i li manifestàvem la confiança 
en el seu mestratge perquè les nostres escoles segueixin oferint 
un servei d’Església a la societat catalana.  
Avui volem dedicar aquest espai inicial del butlletí setmanal a 
l’agraïment a qui, des de l’any 2004, ens ha presidit, el senyor 
cardenal arquebisbe, Mons. Lluís Martínez Sistach. La seva 
presidència ha estat caracteritzada pel compromís i la dedicació 

a vetllar per la missió de les nostres escoles. La presència a les reunions del patronat ha 
estat constant i compromesa. S’ha implicat en els temes tractats i les seves aportacions 
com a jurista reconegut i els seus coneixements com a mestre vocacional –no endebades 
cursà magisteri en la seva joventut- han estat adients i encertats.  
La inquietud pastoral i la preocupació per la identitat cristiana de les escoles, l’acolliment i 
el servei a tots els qui s’hi apropen, especialment els qui més ho necessiten, han estat 
objecte del mestratge que avui volem reconèixer. Les escoles cristianes de Catalunya 
volen agrair-li la dedicació i, especialment, la seva estimació per la tasca que 
desenvolupen i l’estimació per les persones –els mestres i professors, els alumnes i els 
seus pares, els titulars i els directius, el personal d’administració i serveis, els religiosos i 
religioses- que hi donen vida. Gràcies, senyor Cardenal! 
 
 
 

 

El santuari del Sant Crist de Balaguer és un indret de molta devoció a les comarques de la 
Catalunya occidental. Des del segle XIV, al costat del santuari hi viu una comunitat de 
monges clarisses. Són 5 germanes i 2 novícies que intenten viure l’espiritualitat 

Signes dels temps a TV3: “Clarisses de Balaguer” 

Fundació de l’Escola Cristiana informa 576 [23.11.2015] 
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franciscana i el carisma de santa Clara. “Signes dels temps” visita el convent de Santa 
Clara de Balaguer. 
 
Altres temes: 
- Entrevista a Joan Estruch, sociòleg de la religió, catedràtic emèrit de Sociologia a la UAB 
i autor del llibre “Entendre les religions”. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Maria d’Àneu a la Guingueta d’Àneu, Pallars 
Sobirà. 

 

Data: 29 de novembre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 

    NOVEMBRE | 2015 
28 ds URC: formació permanent amb el P. Lluc Tocarl, monjo de Poblet | Recés de novicis/es 

29 dg Inici d'Advent 

30 dl CEVRE: formació inicial 
 
 
 

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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