
  
 

 
 

 
 

 

Hem d'anteposar la misericòrdia al judici i, en qualsevol cas, el judici 
de Déu tindrà lloc sempre a la llum de la seva misericòrdia. Que el 
travessar la Porta Santa, per tant, faci que ens sentim partícips 
d'aquest misteri d'amor. Abandonem tota forma de por i temor, 
perquè no és propi de qui és estimat; visquem, més aviat, l'alegria de 
la trobada amb la gràcia que ho transforma tot. 
Papa Francesc, Homilia 8 desembre 2015 
 
 

La Porta Santa que obre el Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia 

Barcelona, 10 de desembre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       
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JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Plaza de San Pedro 
Martes 8 de diciembre de 2015 

Inmaculada Concepción de la Virgen María 

En breve tendré la alegría de abrir la Puerta Santa de la Misericordia. Como hice en 
Bangui, cumplimos este gesto, a la vez sencillo y fuertemente simbólico, a la luz de la 
Palabra de Dios que hemos escuchado, y que pone en primer plano el primado de la 
gracia. En efecto, en estas lecturas se repite con frecuencia una expresión que evoca la 
que el ángel Gabriel dirigió a una joven muchacha, asombrada y turbada, indicando el 
misterio que la envolvería: «Alégrate, llena de gracia» (Lc 1,28). 

La Virgen María está llamada en primer lugar a regocijarse por todo lo que el Señor hizo 
en ella. La gracia de Dios la envolvió, haciéndola digna de convertirse en la madre de 
Cristo. Cuando Gabriel entra en su casa, también el misterio más profundo, que va más 
más allá de la capacidad de la razón, se convierte para ella en un motivo de alegría, 
motivo de fe, motivo de abandono a la palabra que se revela. La plenitud de la gracia 
transforma el corazón, y lo hace capaz de realizar ese acto tan grande que cambiará la 
historia de la humanidad. 

La fiesta de la Inmaculada Concepción expresa la grandeza del amor Dios. Él no sólo 
perdona el pecado, sino que en María llega a prevenir la culpa original que todo hombre 
lleva en sí cuando viene a este mundo. Es el amor de Dios el que previene, anticipa y 
salva. El comienzo de la historia del pecado en el Jardín del Edén desemboca en el 
proyecto de un amor que salva. Las palabras del Génesis nos remiten a la experiencia 

Homilia del papa Francesc 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/es.html
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cotidiana de nuestra existencia personal. Siempre existe la tentación de la desobediencia, 
que se manifiesta en el deseo de organizar nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. 
Esta es la enemistad que insidia continuamente la vida de los hombres para oponerlos al 
diseño de Dios. Y, sin embargo, también la historia del pecado se comprende sólo a la luz 
del amor que perdona. El pecado sólo se entiende con esta luz. Si todo quedase relegado 
al pecado, seríamos los más desesperados de entre las criaturas, mientras que la 
promesa de la victoria del amor de Cristo encierra todo en la misericordia del Padre. La 

palabra de Dios que 
hemos escuchado no 
deja lugar a dudas a 
este propósito. La Virgen 
Inmaculada es para 
nosotros testigo 
privilegiado de esta 
promesa y de su 
cumplimiento. 

Este Año Extraordinario 
es también un don de 
gracia. Entrar por la 
puerta significa descubrir 
la profundidad de la 

misericordia del Padre que acoge a todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. 
Es Él el que nos busca. Es Él el que sale a nuestro encuentro. Será un año para crecer en 
la convicción de la misericordia. Cuánto se ofende a Dios y a su gracia cuando se afirma 
sobre todo que los pecados son castigados por su juicio, en vez de destacar que son 
perdonados por su misericordia (cf. san Agustín, De praedestinatione sanctorum 12, 24) 
Sí, así es precisamente. Debemos anteponer la misericordia al juicio y, en cualquier caso, 
el juicio de Dios tendrá lugar siempre a la luz de su misericordia. Que el atravesar la 
Puerta Santa, por lo tanto, haga que nos sintamos partícipes de este misterio de amor. 
Abandonemos toda forma de miedo y temor, porque no es propio de quien es amado; 
vivamos, más bien, la alegría del encuentro con la gracia que lo transforma todo. 

Hoy, aquí en Roma y en todas las diócesis del mundo, cruzando la Puerta Santa, 
queremos recordar también otra puerta que los Padres del Concilio Vaticano II, hace 
cincuenta años, abrieron hacia el mundo. Esta fecha no puede ser recordada sólo por la 
riqueza de los documentos producidos, que hasta el día de hoy permiten verificar el gran 
progreso realizado en la fe. En primer lugar, sin embargo, el Concilio fue un encuentro. Un 
verdadero encuentro entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Un encuentro 
marcado por el poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a salir de las aguas poco 
profundas que durante muchos años la habían recluido en sí misma, para reemprender 
con entusiasmo el camino misionero. Era un volver a tomar el camino para ir al encuentro 
de cada hombre allí donde vive: en su ciudad, en su casa, en el trabajo...; dondequiera 
que haya una persona, allí está llamada la Iglesia a ir para llevar la alegría del Evangelio y 
llevar la misericordia y el perdón de Dios. Un impulso misionero, por lo tanto, que después 
de estas décadas seguimos retomando con la misma fuerza y el mismo entusiasmo. El 
jubileo nos estimula a esta apertura y nos obliga a no descuidar el espíritu surgido en el 
Vaticano II, el del Samaritano, como recordó el beato Pablo VI en la conclusión del 
Concilio. Que al cruzar hoy la Puerta Santa nos comprometamos a hacer nuestra la 
misericordia del Buen Samaritano. 
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Avui, dia 3 de desembre de 2015, la 
nostra comunitat de Santa Maria de 
Poblet, reunida en el temor de Déu, 
ha elegit un nou abat en la persona 
del P. Octavi Vilà i Mayo. Ha presidit 
l'elecció el P. Abat General de l'Orde 
Cistercenc Mauro-Giuseppe Lepori. El 
nou abat, nascut a Tarragona l’any 
1961, va vestir l’hàbit cistercenc el 
dia 26 de gener de 2006, va fer la 
professió el mateix dia de l’any 
següent i rebé l’ordenació sacerdotal 
el dia 1 de maig de 2015. És llicenciat 
en Geografia i Història i Diplomat en 
Biblioteconomia i Documentació per 
la Universitat de Barcelona, postgrau 
en Noves Tecnologies de la 
Informació per la Universitat 
Politècnica de Catalunya i en Gestió 
Cultural per la Universitat Pompeu 
Fabra, i batxiller en Filosofia i 
Teologia per la Facultat  de Teologia 
de Catalunya, on està completant el 
Màster en Teologia Sistemàtica. 
Donem gràcies a Déu per la seva 
disponibilitat. 
També donem gràcies pel servei 
abacial de més de disset anys del P. 
Josep Alegre i Vilas, que ha presentat 
la renúncia preceptiva per motius 
d’edat; que, «després d’haver 
administrat bé, senti del Senyor allò 
que sentí el bon servent que al 
moment degut havia distribuït el blat 
als seus companys» (RB 64,21).                                      

 
(CR/Monestir de Poblet-3/12/2015) Aquest dijous la comunitat de Santa Maria de 
Poblet ha elegit el pare Octavi Vilà i Mayo nou abat del monestir, que substitueix Josep 
Alegre i Vilas després de més de disset anys en aquest servei abacial. L'abat general de 
l'orde cistercenc Mauro-Giuseppe Lepori ha presidit l'elecció que arriba en el marc de la 
commemoració dels 75 anys de la restauració de la vida monàstica a Poblet. 

"Certament aquest Monestir és més que un Monestir. És un Monestir amb una comunitat, 
és un edifici que és patrimoni de la humanitat i té moltes coses endegades que cal 
estudiar i anar treballant a poc a poc", ha dit Vilà en una de les primeres declaracions. Els 
darrers anys el monestir ha destacat per ser un model de gestió ecològica, per la seva 
integració en el territori i per obrir-se públicament amb projectes com Cosmos Poblet. El 
monestir de Poblet és un dels símbols culturals i històrics de Catalunya i també un centre 
d'irradiació espiritual cistercenca. 

Octavi Vilà, nou abat de Poblet 

http://www.poblet.cat/index.php?MTkw&LDQ%3D&&MTA2
http://www.naciodigital.cat/delcamp/laconcadiari/noticia/5832
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Qui és Octavi Vilà 

El nou abat, nascut a Tarragona l’any 1961, va vestir l’hàbit cistercenc el dia 26 de gener 
de 2006, va fer la professió temporal el mateix dia de l’any següent i la solemne, en la 
festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu, el 15 l'agost de 2010. Va ser ordenat diaca el 
dia 21 d’abril de 2014, dilluns de Pasqua, de mans de l'arquebisbe Joan Enric Vives, fou 
fet subprior de Poblet el dia 27 del mateix mes. L'1 de maig d'enguany l'arquebisbe de 
Tarragona, Jaume Pujol, l’ordenà de prevere. 

Vilà és llicenciat en Geografia i Història (1984) i Diplomat en Biblioteconomia i 
Documentació (1987) per la Universitat de Barcelona, postgrau en Noves Tecnologies de 
la Informació per la Universitat Politècnica de Catalunya (1996) i en Gestió Cultural per la 
Universitat Pompeu Fabra (2000), i batxiller en Filosofia i Teologia per la Facultat  de 
Teologia de Catalunya, on està completant el Màster en Teologia Sistemàtica. 

Va ser Secretari (1998-2001) i vicepresident (2001-2005) de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes 
Creus. Secretari de la Germandat de Poblet (2000-2005) i Secretari del Patronat de Poblet 
des del 2003 fins a l’actualitat. Ha estat fins a la seva entrada al monestir de Poblet 
membre del Patronat Montserrat Tarradellas i Macià i del primer consell de redacció de la 
revista Poblet, en la que segueix col·laborant en la secció d’entrevistes.  

Ha publicat diversos articles a la premsa i treballs sobre història contemporània i 
biblioteconomia, especialment sobre el 
tractament dels fons de premsa, activitat a la 
que es dedicà durant prop de vint-i-cinc anys 
abans d’entrar al monestir, ha estat durant 
bastants anys col·laborador de Diari 
de Tarragona. Entre altres activitats al 
Monestir, ha estat a càrrec de la reedició de 
la Història de Poblet del pare Agustí Altisent. 

Des de la comunitat han agraït la seva 
disponibilitat, així com el servei del 
pare Alegre, que ha presentat la renúncia 
preceptiva per motius d’edat; que, "després 

d’haver administrat bé, senti del Senyor allò que sentí el bon servent que al moment degut 
havia distribuït el blat als seus companys" (RB 64,21). 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/octavi-vila-nou-abat-poblet 

http://www.poblet.cat/index.php?MTkw&LDQ%3D&&NTg%3D
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/lambo-poblet/ordenacio-presbiteral-fra-octavi-vila-mayo-191306
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/octavi-vila-nou-abat-poblet
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Llicenciat en Història, Filosofia i Teologia i especialista en gestió de la informació, 
el tarragoní Octavi Vilà agafa les regnes del monestir 
 
SARA SANS Tarragona | La Vanguardia 6 desembre 2015 

La vida de pregària i recolliment dels monjos de Poblet està sent últimament alterada: fa 
un parell de setmanes, es va commemorar el 75 aniversari de la restauració de la vida 
monàstica; a l’octubre, el pare prior Lluc Torcal va ser elegit nou procurador dels 

cistercencs (que és qui tramita i 
gestiona davant la Santa Seu els 
assumptes de cadascuna de les 
congregacions i treballa directament 
amb l’abat general) i, des d’aquesta 
setmana, el pare Octavi Vilà és el 
nou abat: “Tots els projectes que 
tenim en marxa, tant a nivell turístic 
com l’aposta ecològica i d’ús dels 
recursos naturals, continuaran 
endavant”, explica. 
Nascut a Tarragona el 1961, el nou 
abat es va llicenciar el 1984 en 
Geografia i Història i es vadiplomar 
en Biblioteconomia i Documentació 
tres anys després. Va estudiar 
Filosofia i Teologia a la Facultat de 
Teologia de Catalunya, on 
actualment està cursant un màster 
en Teologia Sistemàtica i també té 
un postgrau en Gestió Cultural per la 
UPF i en Gestió de la Informació per 
la UPC. “Les noves tecnologies són 
una eina molt important perquè la 

gent ens pugui conèixer”, diu el pare abat Octavi Vilà, que manté que “hi ha valors –
silenci, solitud, comunió, oració i bellesa– que són de tots els temps. També d’aquest”. 
L’abat ha publicat articles d’història contemporània i biblioteconomia i ha dirigit la reedició 
de Història de Poblet, del pare Agustí Altisent.  
De projectes no en falten. Des que el pare prior Lluc Torcal –de qui Vilà ha estat durant 
els últims anys estret col∙laborador– va agafar les regnes del monestir, s’hi han implantat 
l’energia solar, els cultius ecològics, un pla de reciclatge i s’ha obert la nova hostatgeria 
(premiada per l’Associació Europea per les Energies Renovables per la seva gestió 
ecològica), i el 2018 es preveu obrir un ambiciós centre d’interpretació, un nou museu i un 
jardí bíblic. I tota aquesta profunda transformació del monestir de Poblet s’ha batejat com 
a Programa Cosmos. 
Els canvis en la comunitat van arrencar poc després de l’arribada de qui avui és el nou 
abat de la comunitat. Octavi Vilà va ingressar a Poblet el 2005, va vestir l’hàbit el gener 
del 2006, va ser ordenat diaca el 21 d’abril del 2014 i nomenat subprior mesos després. El 
maig d’aquest any, l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, el va ordenar prevere. 
Després de la renúncia, per motius d’edat, de l’abat Josep Alegre (al càrrec durant 17 
anys), aquesta setmana l’abat general de l’orde, Mauro Giusseppe Lepori, va presidir la 
cerimònia d’elecció 

L’abat 2.0 de Poblet 



  
 

    7 | 27 

 

 
Dia 8 de desembre 

LA IMMACULADA CONCEPCIÓ DE SANTA MARIA, VERGE 
 

Homilia predicada pel P. Octavi Vilà, abat de Poblet 
Poblet, 8 desembre 2015 

 
Gn 3,9-15.20; Sl 97,1.2-3ab.3c-4; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

 
Com pot ser això? Ningú com Maria no ha conegut la profunditat del misteri de Déu fet 
home. Ella ha esdevingut la digne mansió del Fill de Déu. Maria va perdre la por i en 
perdre-la acollí en el seu si a qui ens havia de redimir, esdevenint així arca de la nova 
aliança, temple de la misericòrdia encarnada de Déu. El secret de la innocència de Maria, 
de la nascuda inmaculada, és la seva disponibilitat 
davant de la voluntat de Déu. Maria és la qui diu sí, la 
qui obre el seu cor i acull l’amor de Déu en el seu 
ventre.  
 
Maria resta primer torbada, pensativa per intentar tot 
seguit comprendre el que succeeix. «Per què trigués? 
De què tens por? Creu, manifesta-ho, disposat a 
acollir» li diu sant Bernat. 
 
Aleshores Maria esdevé una dona coratjosa, valenta, 
que no es fa enrere sinó que acull la voluntat de Déu i 
acollint-la ella esdevé temple de l’Esperit Sant. 
 
Maria diu si. Acull la voluntat de Déu meditativa, 
contempla la Paraula que rep i esdevé així imatge de 
l’Església que té la Paraula de Déu per aliment. Maria 
acull la Paraula encuriosida per com ha d’esdevenir allò 
que se li ha anunciat. No dubte, no pregunta per què, 
sinó com, i se li anuncia que serà mare d’una manera diferent a totes les altres mares, 
d’una forma excepcional, com excepcional és el Fill que naixerà. 
 
Dient si, acceptant la voluntat de Déu, acceptant de rebre en el seu si la Paraula de Déu, 
Maria esdevé Mare de Déu, mare de la humanitat i porta de la salvació. Maria diu si, si a 
la redempció, si a la llibertat dels homes. Maria ens obre la possibilitat d’esdevenir sants, 
irreprensibles als ulls de Déu, fills de Déu pel fruit del ventre de Maria. 
 
Per Maria que ha estat destinada a ser lloança de la grandesa de Déu se’ns han obert les 
portes de la esperança que és Jesucrist, el Senyor; per ella i gràcies a ella, els pobles 
podem contemplar la salvació  perquè l’amor guardat fidelment en el ventre de Maria ha 
sigut la nostra salvació. 
 
Maria es torba, Maria medita, Maria accepta, Maria acull. Escriu sant Joan Pau II que 
Maria professa per damunt de tot l’obediència de la fe, abandonant-se al significat que, a 
les paraules de l’anunciació, donava aquell de qui provenien: Déu mateix. 
 

Darreres homilies del P. Octavi publicades al web de Poblet 
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Maria essent inmaculada rebé l’àngel, en rebre l’àngel es torbà, en torbar-se medità; 
meditant acceptà, acceptant acollí la misericòrdia d’aquell que essent Déu s’encarnà, que 
encarnant-se es feu home, que fent-se home ens salva. 

 
Diumenge XXXIV durant l’any 

SOLEMNITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, 
REI DE TOT EL MÓN (Cicle B) 

 
Homilia predicada pel P. Octavi Vilà, subprior de Poblet 

Poblet, 22 novembre 2015 
 

Dn 7,13-14; Sal 92,1ab.1c-2.5; Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37 
 
«Vols dir que ets rei?» Les idees de rei i de regne, les associem encara avui a poders 
mundans, fugissers, corruptes i fonedissos. Aquesta és la idea de regne que té Pilat al 
cap, un rei i un regne que signifiquin una amenaça a l’Imperi, a Roma. Però el regne de 
Jesús, la idea del qual va apareixent al llarg del quart Evangeli, és tota una altra cosa. 
Jesús és rei, si, però en el seu reialme no hi ha altres armes que la misericòrdia i la 

caritat. Si per Jesús el seu regne no és cosa d’aquest món, per Pilat un regne sols pot ser 
terrenal. El reialme de Jesús té per territori el cor de cada home i de cada dona i en ell per 
obtenir-ne la carta de ciutadania cal escoltar la seva veu i tenir la seva Paraula als llavis, 
al cor, per ser-ne testimonis. 
 
Un regne íntimament lligat a la veritat de la qual Jesús n’ha vingut a donar testimoni. «I 
què és la veritat?», pregunta Pilat. No és cap doctrina, ni cap posicionament teològic, ni 
cap ideologia; l’única veritat, la que ens dona la vida, la que ens omple de sentit, és el 
mateix Crist. Jesús no és un custodi ni un guardià de la veritat, sinó la mateixa veritat, el 
seu testimoni viu i a nosaltres no ens crida a considerar-nos-en propietaris exclusius, ni 
els seus marmessors, sinó a compartir-la i a testimoniar-la amb Ell i per Ell. 
 
Ara arribada l’hora de Jesús, l’hora de passar d’aquest món al Pare, Jesús serà 
entronitzat com a rei, però el seu tron serà una creu, la seva corona unes espines, per 
ceptre tres claus, per copa una canya escardada amb una esponja xopa en vinagre i per 
homenatge una munió de soldats i de gent que se’n burla. Jesús predica aquest regne, on 
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no hi ha súbdits, sinó deixebles que escolten la seva veu, entenen el seu reialme i en 
donen testimoni. Ell és rei, el seu regne la veritat, el seu programa de govern ser-ne 
testimoni; ja que per això ha nascut i per això ha vingut al món, perquè la coneguem i fent-
nos ciutadans del seu regne, escoltant-lo a Ell n’esdevinguem també testimonis. 
 
«Surt de vós això que em pregunteu?» La salvació no comença amb la confessió de la 
reialesa de Crist, apresa d’altres, sinó amb la imitació de les seves obres de misericòrdia 
a través de les quals Ell va instaurar el regne. Qui les realitza demostra haver acollit la 
reialesa de Jesús, perquè va fent espai en el seu cor a l’amor de Déu. I al capvespre de la 
vida serem examinats en l’amor, el nostre salconduit per entrar en el regne serà l’amor. 
Jesús, amb la seva victòria sobre la mort, amb la seva resurrecció, ens ha deixat la clau 
de la porta del seu regne, però està a les nostres mans fer-la girar al pany, fent-nos 
propers als germans, estimant-los de veritat, compartint amb ells el més valuós que tenim, 
és a dir la veritat, que és Jesús i el seu Evangeli. 

 

DIMARTS DE LA SETMANA XXXIV DURANT L’ANY (I) 
 

Homilia predicada pel P. Octavi Vilà, subprior de Poblet 
Poblet, 24 novembre 2015 

 
75è ANIVERSARI DE LA RESTAURACIÓ MONÀSTICA DE POBLET 

 
Dn 2,31-45; Lc 21,5-11 

«Això que veieu, vindran dies que tot serà destruït: no quedarà pedra sobre pedra». Jesús 
visita per darrera vegada Jerusalem abans de la passió, els qui l’acompanyen admiren la 
bellesa del temple. Però Jesús sap que malgrat la majestat d’aquell edifici, de fet el que 
transmet és una falsa il·lusió de perdurabilitat, d’eternitat. El Temple de Jerusalem seria 
efectivament destruït uns anys després de les paraules de Jesús i no en quedà pedra 
sobre pedra, era un temple fet per mans d’homes i a mans d’homes caigué, perquè Déu 
no hi habitava ja que Ell «no habita en cap edifici fet per mans d’home.» El Temple caigué 
com el reialme de Nabucodonosor, fràgil de peus, malgrat l’aparença de fortalesa. També 
en aquesta casa nostra, feta per mans d’homes, al llarg de cent anys i escaig les pedres 
caigueren a mans també d’homes, com un símbol, en perdre la vertadera vida del 
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monestir, l’esperit de pregària que les amarava i omplia de sentit, ja que per això fou 
construït i per això existeix, per donar lloança i testimoni de Déu. Perquè allò que és 
temporal sempre passa; passaren els qui practicaven el culte en el Temple, també els qui 
el destruïren; els qui construïren aquesta casa, amb els qui dictaren les normes per 
suprimir-la i els qui, ja fos de gust o per necessitat, l’espoliaren, tots desaparegueren. 
L’home passà, Déu romangué i la història continuà. 
 
Així com segles més tard a Jerusalem en el mur del Temple hi resta sols la brasa del 
culte. En aquesta casa al llarg de setanta-cinc anys les pedres han tornat a bastir els 
edificis, poc a poc, perquè la flama de la vida hi ha revifat en recobrar-se les pedres vives 
que li donen el seu veritable sentit. El Senyor com recull Ezequiel digué: «Posaré el meu 
esperit dins vostre, recobrareu la vida, i us establiré a la vostra terra.» I així els homes 
passen, mentre Déu roman i la història continua. 
 
El futur, sempre incert, està en mans de Déu, els homes passem per la història però no en 
som amos, sols Déu la coneix per endavant. La història certament l’omplim nosaltres de 
problemes i dificultats, no hi manquen mai moments de crisi, divisions, enfrontaments, 
abandons i destruccions; però tot això no és el que porta a la salvació. El temps de 
salvació no és nostre, és de Déu. I sols «el Déu del cel implantarà un regne que no serà 
mai destruït ni passarà mai en mans de cap altre poble.» Mentrestant els homes 
passarem, mentre la història continuarà i sols Déu romandrà. 
 

DIVENDRES DE LA SETMANA XXXIII DURANT L’ANY (I) 
 

Homilia predicada pel P. Octavi Vilà, subprior de Poblet 
Poblet, 20 novembre 2015 

 
SANT OCTAVI 

 
1M 4,36-37.52-59; Sal 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd; Lc 19,45-48 

 
Jesús embadaleix al poble amb la seva paraula i això corseca el cor dels grans sacerdots 
i dels mestres de la llei i per acabar-ho d’adobar amb gran contundència física i verbal treu 
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els mercaders del temple. El relat de l’expulsió del temple que en els relats sinòptics se 
situa a les portes de la passió i en el quart Evangeli en l’inici de la vida pública de Jesús, 
tot just després de les noces de Canà; ens mostra un Jesús diferent com si fos endut per 
la fúria; cal veure’l però més que aïrat, zelós per la casa del seu Pare. Jesús apareix com 
l’exemple del bon zel, aquell que allunya dels vicis i porta a Déu i a la vida eterna. Aquell 
zel a la pràctica del qual sant Benet convida als monjos allunyant-se d’aquell altre dolent, 
el dels grans sacerdots i mestres de la llei, que és amargor i dolenteria i que allunya de 
Déu. El zel que consumeix a Jesús, el que consumeix també als màrtirs, és el bon zel per 
aquell primer temple edificat, destruït, reconstruït i purificat de nou a Jerusalem; el bon zel 
pel segon temple de Crist que és l’Església, massa sovint convertida en cova de lladres 
per les febleses humanes; el bon zel pel tercer temple del Déu viu que som cadascun de 
nosaltres que portem en el nostre cor la llavor del bé sovint ofegada per l’herbassar del 
mal. Perquè el temple és aquell lloc on Déu habita, un lloc sagrat, que som nosaltres, ens 
diu l’Apòstol, allí on l’Esperit habita i ho fa tant en l’Església com en el cor dels fidels, com 
ens diu el Concili Vaticà II. També nosaltres hem de foragitar del nostre temple interior els 
nostres mercaders particulars, l’egoisme, la rancúnia i la murmuració amb els fuets de la 
caritat fraterna, del temor de Déu i de l’afecte sincer i humil pels germans. Foragitar tot 
allò que creiem útil per a nosaltres i que és per als altres pedra d’ensopec; i hem d’omplir-
nos del bon zel de Crist. Però viure el dia a dia amb bon zel ens costa, embarranquem en 
tensions per coses que d’essencials i d’importants, tenen ben poc i la nostra intolerància 
crea desconfiança en els altres. Sols conscients de les nostres febleses ens allunyarem 
del zel dolent que defuig sempre reconèixer els propis límits i els veu ampliats en els 
altres. Així ens aproparem al bon zel, al zel de Crist, que és aquell que per la gràcia de 
Déu poc a poc es va obrint pas en el nostre cor i ens allibera. El bon zel de Crist per la 
casa del seu Pare és el vertader camí vers la vida veritable i nosaltres, maldestres 
vianants, tant sols no anteposant res a Crist, caminant amb paciència, amor i temor, 
avançarem per ell amb l’ajuda de la gràcia. 
 
 

 

ESCOLTA LA 
PARAULA - ADVENT 
2015 

L'Advent és un temps 
especialment impor-
tant pels cristians. 
Aquests dies previs a 
la celebració del 
naixement de Jesús, 
que els cristians 
dediquen a preparar-
se espiritualment per 
aquest esdeveniment. 

Aquest llibre ofereix 
reflexions pel temps 
d'Advent amb la 
mirada posada al 

Nadal. Són reflexions a partir de les antífones d'Advent, des del dia 17 de desembre. 
Uns textos que poden ajudar a interioritzar i, a la vegada, fer la vida de cada dia més 
evangèlica. 

P. Josep Alegre: “Escolta la paraula” – Advent 2015 
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Benvolguts germans i germanes 
en Crist, 

Després que el nostre Sant Pare 
Francesc ha acceptat la renúncia 
al govern de l’arxidiòcesi de 
Barcelona al nostre senyor 
cardenal arquebisbe, Dr. Lluís 
Martínez Sistach, i abans de l’inici 
del ministeri pastoral del nou 
arquebisbe, em plau convidar-vos 
—en nom propi i del Consell 
Episcopal— el diumenge 13 de 
desembre a les 17 hores, a la 
Basílica de la Sagrada Família, 
per pregar junts en l’Eucaristia 
dominical com a família 
diocesana. 

Ho farem donant gràcies al 
Senyor pel ministeri episcopal del 
nostre senyor cardenal 
arquebisbe Lluís, qui al llarg de 
quasi dotze anys ha servit la 
nostra Església de Barcelona, 
després d’haver-ho fet a les 
esglésies germanes de Tortosa i 
Tarragona, a més d’haver exercit 
el ministeri sacerdotal i episcopal 
com a bisbe auxiliar a la nostra 
arxidiòcesi. 

Per aquest motiu, serà bo que, 
tots els qui ho desitgeu i us sigui 
possible, us feu presents aquest 
dia a la Sagrada Família 

representant les parròquies, comunitats i grups cristians, per fer aquest signe de comunió i 
afecte envers qui ha estat el nostre pastor diocesà i, entorn d’ell, viure i celebrar la nostra 
unió amb Crist, a qui ha representat com a cap i pastor durant anys entre nosaltres, tot 
confirmant-nos en la fe catòlica i apostòlica. Serà aquest un moment privilegiat per sentir-
nos Església i animar-nos al seguiment de Jesucrist, experimentar el goig de ser 
comunitat de germans i reafirmar-nos una vegada més en la nostra identitat de deixebles 
missioners que estan disposats a anunciar el Senyor, vivint a fons l’Evangeli en el cor del 
nostre poble. 
 

 
† Sebastià Taltavull Anglada 

Bisbe auxiliar de Barcelona 

Missa en acció de gràcies pel cardenal a la Sagrada Família 
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CRIDA A FORMAR UN GRUP DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS 

 
La germana Griselda Cos, monja benedictina del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, 
en nom del DIM (Diàleg Interreligiós Monàstic) va presentar a la darrera asemblea 
general de l’URC, per invitació de la Junta Directiva. una comunicació, que va cloure amb 
una invitació a formar un “Grup Contemplatiu” de diàleg que cerqui, juntament amb 
persones d’altres tradicions religioses, compartir la saviesa divina i la fraternitat com a 
realitat que volem viure amb tothom.  
 
 

OBJECTIU 

FORMAR UN GRUP DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS EN EL QUE COMPARTIM 
L'EXPERIÈNCIA ESPIRITUAL 
 
Promoure a casa nostra una mica més la dinàmica del diàleg interreligiós des de 
l’experiència espiritual ja que la trobada entre les religions serà cada dia més inevitable 

i fonamental 
 

Des de la nostra “entitat”, avui jo 
us invito a formar un “Grup 
Contemplatiu” de diàleg que 
cerqui, juntament amb persones 
d’altres tradicions religioses, 
compartir la saviesa divina i la 
fraternitat com a realitat que 

volem viure amb tothom. Podria ser un grup que, consolidant més i més la fe i l’amistat 
aconseguís un ric intercanvi espiritual, compartint allò que és el més important que 
posseïm cada un, el tresor del propi credo amb els  amics, tot recordant que sense 
amistat el diàleg no pot ni tan sols començar. 

 
 
 

COM FORMAR-NE PART 

Les religioses i els religiosos que vulguin ampliar-ne la 
informació o participar en aquest Grup poden posar-se en 
contacte amb la germana GRISELDA COS, benedictina del 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les, a través del  
 

 Telèfon: 932 038 915 / 619 152 140 
 

 Correu electrònic: griseldacosboada@gmail.com 

 

Convocatòria per formar un grup de diàleg interreligiós 
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Estimados amigos, empresarios, 
ciudadanos: 

Decía Einstein, que “la palabra progreso 
no tiene ningún sentido mientras haya 
niños infelices”. Y el llanto y la infelicidad 
de muchos niños que hoy carecen de lo 
indispensable para vivir, hoy nos moviliza 
a buscar complicidades y ayudas. 

Lamentablemente en nuestro mundo y en 
nuestro País, hay muchos, demasiados 
niños que hoy no pueden vivir con 
dignidad, a los que se les han 
arrebatados sus derechos y que están 
condenados a la pobreza indefinida, a 

carencias esenciales y a la frustración de sus legítimas aspiraciones de crecimiento y 
desarrollo. Muchos, demasiados niños,  hoy son absolutamente vulnerables, y que si 
no reaccionamos, y entre todos hacemos algo, les estaremos robando su presente e 
hipotecando su futuro. 

En una oportunidad, Nelson Mandela decía que “la revelación del alma de una 
sociedad es la forma que tiene de tratar a sus hijos, a los niños”, y en esta materia, 
tenemos entre todos un merecido suspenso y una gran deuda con ellos. 

En España casi tres millones de niños viven en exclusión social, lo que significa que no 
pueden comer tres 
veces al día, que 
no tienen agua 
caliente, o luz, o 
que habitan 
viviendas 
infrahumanas y sin 
condiciones, y un 
largo etc. de 
injusticias 
acumuladas sobre 
sus débiles 
espaldas. 

Pero esta carta no 
es para llorar sobre 

la leche derramada, es para que entre todos intentemos no seguir postergando la 
inclusión social y la igualdad de oportunidades. 

El día 26 de noviembre hemos lanzamos con el Grupo Mediaset y la Obra Social de la 
Caixa una Campaña, en la que  proponemos a toda la ciudadanía, ponernos la 
camiseta de los niños y jugar en el equipo de los comprometidos. Un equipo que ahora 
os quiero presentar, y para lo que os pido nos dediquéis unos minutos. Luego, que 
penséis qué podéis hacer para colaborar, y por supuesto, para que elijáis al menos 
diez amigos vuestros para proponerles que se sumen y formen parte del equipo de Los 
comprometidos 

Lucía Caram: “A la porra con la pobreza infantil: Los comprometidos” 
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La Campaña se realiza a nivel estatal, las cadenas del Grupo Mediaset y sus 
protagonistas nos darán apoyo. Junto al Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, 
queremos animarla y juntos hacer más grande la cadena de complicidades. Tanto, que 
todo lo que se recoja irá destinado a 111 entidades pequeñas que trabajan en 
proyectos con niños en todo el territorio español. En esta hora de crisis, creemos que 
tenemos que apoyar a los más pequeños y a las entidades que poca ayuda reciben 
para poder hacer frente a tantas problemáticas cotidianas. 

Os pido que estéis atentos y que nos ayudéis a hacerla grande, a qyue muchos se 
sumen y nos ayuden. ¿Cómo lo podéis hacer?: 

1. Sumaros a #loscomprometidos poniendo el hashtag #loscomprometidos en 
vuestras redes sociales, y si podéis personalizad vuestro escudo en la página 
webwww.loscomprometidos.com- Haceros una foto con el escudo con vuestro 
nombre y lo compartís. 

2. Llamad al 900 300 300 y preguntad cómo podéis colaborar, o allí mismo podéis 
hacer un donativo. Por pequeño que sea, entre todos sumamos. 

3. Entrad en la página web www.loscomprometidos.com 

4. Haz un ingreso a  la cuenta de La Caixa. ES20 2100 9046 9202 0001 3697 

Gracias por confiar en nosotros. Gracias por ayudarnos a ayudar. Yo me comprometo 
a manteneros informados y a no defraudar vuestra confianza. 

Recordad aquello que decía algún pensador: “Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haceindo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”: ¿Lo intentamos?  

Gracias y adelante 

Sor Lucía Caram O.P 

Enllaç: http://www.loscomprometidos.com 

 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/punt-trobada/porra-con-pobreza-infantil-
los-comprometidos-199671 

http://www.loscomprometidos.com-/
http://www.loscomprometidos.com/
http://www.loscomprometidos.com/
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“Santuaris de 
l’antifranquisme” és un 
documental que explica 
una part oblidada de la 
nostra història. Recull el 
testimoni de   monges i 
capellans que van  
participar en la lluita per 
recuperar les llibertats i 
els drets arrabassats 
per la dictadura de 
Franco.  
 
Aquests religiosos van 
obrir les portes de les 
seves parròquies, 
convents i monestirs per 
donar refugi a persones 
perseguides per la policia 
franquista. Van  deixar 
reunir clandestinament els 
partits i sindicats prohibits 
per la dictadura i artistes i 
intel·lectuals proscrits per 
defensar la cultura 
catalana. 
 
També hi va haver 
sacerdots que van sortir 
al carrer desafiant a la 
dictadura, com la famosa 
manifestació de capellans 
de 1966 de la que el 
documental en presenta 

fotografies i documents inèdits.  
 
Algunes monges i capellans es van organitzar políticament, la majoria al PSUC, el partit 
dels comunistes catalans. Un d’ells va ser l’ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet, 
mossèn Lluís Hernández, que va ser entrevistat per aquest documental just abans de 
morir. 
 
Durant el franquisme, quan a Espanya no hi havia ni drets humans ni civils, aquests 
religiosos van aprofitar els privilegis que tenia l’església catòlica i els van posar al servei 
de tots aquells que se la jugaven per  la llibertat i la democràcia. 
 
“Santuaris de l’antifranquisme” explica qui eren aquestes monges i capellans i què els va 
portar a actuar contra el franquisme i  en favor dels drets nacionals de Catalunya. Eren els 
religiosos que van creure en la nova teologia que va inspirar el Concili Vaticà II i que van 
pagar un preu molt alt per portar-la a la pràctica. 

Santuaris de l’antifranquisme 
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El dimarts, 15 de desembre, a les set del vespre, se celebrarà a l’Auditori de la Facultat 
de Comunicació Blanquerna l’acte de clausura de la XII Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya. En aquest acte participaran Enric Vendrell, director general d’Afers 
Religiosos; Joan-Andreu Rocha Scarpetta, professor de la Universitat Abat Oliba-CEU 
i Peio Sánchez, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Assistència gratuïta, 

prèvia inscripció a la 
Direcció General d'Afers 
Religiosos (93 554 58 52 
/correu electrònic). 

En el transcurs de l’acte, 
també es presentarà 
el Fons filmogràfic de 
les religions. L’objectiu 
d’aquest projecte és 
identificar i recopilar 
exhaustivament les 
dades de les obres 
cinematogràfiques 
relacionades amb l’àmbit 
religiós i espiritual, i 
facilitar a tothom l’accés a 
la informació de cada 
obra i la manera d’accedir 
al seu visionat; és a dir, 
un catàleg públic de 
pel·lícules i la 
identificació dels 
corresponents dipositaris 
de les cintes per poder 
accedir-hi. El coordinador 
dels treballs de 
recopilació és Joan-
Andreu Rocha, membre 
del Consell Assessor per 
a la Diversitat Religiosa, 
historiador, periodista i 
expert en religions i en 
cinema. 

A continuació, es projectarà Biagio, la preestrena de la pel·lícula de Pasquale Scimeca. 
Biagio Conte, nascut a Palerm en els anys 60, decideix un dia deixar la seva ciutat natal 
per viure en solitud a la muntanya com un ermità. Allà aconsegueix reconciliar amb si 
mateix i amb la natura després d'anys de vida a la ciutat. Biagio és la història d'aquest 
home, la història de la seva vida i de les revolucionàries idees que l'han acompanyat al 
llarg dels anys i han fet d'ell la persona que actualment és. 

 

Dimarts, 15 de desembre. 7 del vespre a l'Auditori de la Facultat de 
Comunicació Blanquerna (C. Valldonzella, 12) Barcelona 

Clausura de la XII Mostra de Cinema Espiritual 

http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/som
http://www.blanquerna.edu/ca/fcc/coneix-la-facultat/som
mailto:dgar.governacio@gencat.cat
http://www.biagiofilm.it/
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Crònica del IV Simposi Internacional sobre Concili Vaticà II, organitzat els dies 2 i 3 
de desembre per la Facultat de Teologia de Catalunya 
 
En aquesta edició es s’ha parlat d’una Església de diàleg, més pobra i més arrelada 

en la història humana, i així s’hauran tractat les quatre grans Constitucions 
Conciliars i la seva incidència per a l’Església actual 

 

Barcelona, desembre de 2015. Els dies 2 i 3 de desembre s’ha celebrat a l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià el quart i darrer Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II, 
organitzat per la Facultat de Teologia de Catalunya, juntament amb l’Arquebisbat de 
Barcelona i la col·laboració de les Facultats de Filosofia i Antoni Gaudí, que enguany ha 
estat centrat en l’obra de la Constitució pastoral Gaudium et spes. Precisament, dilluns 7 
de desembre es compliran cinquanta anys de la seva aprovació. El Concili, per mitjà 
d’aquesta Constitució, va voler presentar una Església de diàleg i de servei. D’aquí el títol 
d’aquest quart simposi: L’Església del diàleg i del servei. 
 
El primer dia del Simposi, dimecres 2, al matí, es van desenvolupar dues ponències que 
tenien un caràcter previ i que volien mostrar el fonament d’una Església de diàleg i de 
servei. La primera va anar a càrrec a càrrec de Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu 
de Llobregat, que va incidir com el diàleg el trobem ja en el misteri trinitari de Déu que 
se’ns ha mostrat al llarg de tota la història com a diàleg, com a trobada i presència. La 
religió cristiana parteix d’aquest preàmbul: La Paraula que és Déu, s’ha fet visible audible i 
tangible en el misteri de Jesucrist. Aquest és el diàleg de Déu cap a nosaltres, que ha de 
ser el model del diàleg eclesial, com afirmava el papa Pau VI en la seva encíclica sobre el 
diàleg eclesial, Ecclesiam suam (1964). La segona ponència, del Dr. Emili Marlès, 
vicedegà de la Facultat de Teologia, va versar sobre la concreció d’aquest diàleg en la 
mateixa visió lineal de la història que va de la creació del món fins a la nova creació en 
Jesucrist, tot incidint en les aportacions de la ciència actual en relació als orígens i al final 
del cosmos. 
 

L’Església del diàleg i del servei 
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Les ponències del dimecres a la tarda van aterrar a la realitat concreta de l’Església en el 
món. En el ric filó de Gaudium et spes, el Dr. Joan Planellas, degà de la Facultat de 
Teologia, va recuperar el concepte d’una Església pobra i per als pobres, amb tot un 
estudi que anava de l’aportació fonamental del Concili Vaticà II, passant pel magisteri del 
beat Pau VI i acabant amb les aportacions del papa Francesc que és qui ha recuperat el 
concepte «Església dels pobres». La pobresa és un camí, que no és altre que el mateix 
de Crist. Tot seguit, el Dr. Gaspar Mora, professor de moral de la Facultat de Teologia, va 
incidir en la necessària inculturació del cristianisme en el pluralisme de les cultures, tot 
superant el simple europeocentrisme. Finalment, el Dr. Miguel García Baró, professor de 
filosofia a la Universitat de Comillas (Madrid) va desenvolupar una densa exposició sobre 
l’experiència existencial de la recerca de la veritat com a distintiu de la dignitat humana. 
 
Dijous 3 de desembre els participants es van endinsar en la segona part de la Constitució 
pastoral Gaudium et spes, focalitzant l’atenció en tres aspectes: la pau, l’economia i la 
política. En la primera ponència, el Dr. Eduard Ibáñez, president de la Comissió de 
Justícia i Pau de Barcelona, va argumentar sobre el tema de la pau en el Concili Vaticà II i 
en el Magisteri eclesial recent. Tot seguit va assenyalar alguns punts forts per a la 
promoció de la pau en els nostres dies, tot insistint en la necessitat d’una autoritat política 
mundial. En la segona ponència, el 
professor Alfredo Pastor, professor 
emèrit d’economia (IESE Business 
School), va reflexionar sobre la 
conveniència de crear una 
economia que sigui equitativa i que 
tingui l’ésser humà en el seu centre. 
En la seva explicació, va establir 
una dialèctica entre els pensadors 
econòmics Adam Smith i Antonio 
Genovesi. Finalment, en la tercera 
ponència el sots-secretari del 
Ministeri d’Afers Estrangers de la 
República Italiana, el Dr. Mario Giro, 
un home que ha participat en moltes 
mediacions a l’Àfrica, com a membre de la Comunitat de Sant’ Egidio, va oferir una visió 
global i profunda de molts problemes actuals, com són la convivència de diferents cultures 
a nivell nacional i entre els països. Segons ell, la clau de solució dels problemes socials és 
el fet de començar per les perifèries, donat que aquestes ofereixen les perspectives per a 
comprendre els problemes socials i polítics més greus. 
 
La darrera sessió del simposi va tenir lloc a la tarda del dijous amb tres ponències. La 
primera, sobre la cultura en un món global, a càrrec del Dr. Francesc Torralba, professor 
de les facultats de filosofia i teologia. En el seu discurs, van esdevenir significatives les 
antinòmies ja assenyalades en el document conciliar de Gaudium et spes, núm. 56, i que 
en els moments actuals, després de mig segle, esdevenen més vives que mai. 
Seguidament, l’altra ponència, a càrrec del P. Francesc Riu, va versar sobre la família i 
l’educació, en els cinquanta anys de la declaració conciliar sobre l’Educació cristiana. Va 
constatar el canvi que ha tingut lloc tant en la família com en la mateixa educació, tot 
assenyalant els reptes en aquest camp que, tot i la seva complexitat, no ens han de fer 
caure en el pessimisme. Finalment, la ponència de cloenda de la tarda va anar a càrrec 
de Mons. Dario E. Viganò, director del centre de Televisió Vaticana i prefecte del 
Secretariat de Comunicacions del Vaticà. La seva esplèndida dissertació es va centrar en 
els mitjans de comunicació i de com l’Església ha passat d’una visió comunicativa 
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merament instrumental, pròpia de fa cinquanta anys, a una comunicació de proximitat, 
pròpia del papa Francesc. 

 
Amb aquest Simposi Internacional 
es tanca el cicle de quatre que 
s’han anat celebrant des de 2012 a 
la Facultat de Teologia de 
Catalunya, per tal de commemorar 
l’esdeveniment conciliar. El 2012 es 
complia el cinquantè aniversari del 
Vaticà II i el 8 de desembre 
d’enguany es compliran 50 anys del 
seu acabament. D’aquí l’Any de la 
Misericòrdia, que comença 
precisament aquest dia i que, entre 
altres coses, vol mostrar el valor 
permanent de l’esdeveniment 
conciliar per a l’Església d’avui. 

 
Els simposis organitzats per la FTC durant aquests quatre anys no s’han limitat a recordar 
el que va dir el Concili, sinó que han intentat analitzar el postconcili, tot inserint l’obra 
conciliar en el present de l’Església. Sobretot s’han presentat les quatre grans 
Constitucions Conciliars i la seva incidència per a l’Església actual. Si se sumen les nou 
ponències del simposi d’enguany, hauran estat un total de 36, al llarg d’aquests quatre 
anys, que es van publicant a la Revista Catalana de Teologia. Les dues primeres ja estan 
publicades i la de 2014 sortirà en el proper número. 
 
Departament de Premsa de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
 
Podeu seguir les conferències a través d’aquest link: 
https://www.youtube.com/channel/UC4IfkVsHLKFxwCF1KgCixAw 
 

 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autor Joan PLANELLAS BARNOSELL, degà de la Facultat de 
Teologia de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 

88 

Títol Una Església pobra i per als pobres. Del Concili Vaticà II al 
papa Francesc 

Font  Conferència pronunciada pel Dr. Joan Planellas, degà de la 
Facultat de Teologia, a l'Aula Magna de l'Ateneu Universitari 
Sant Pacià en el marc del 4 Simposi Internacional sobre el 
Concili Vaticà II, titulat "L'Església del diàleg i del servei", 
que ha tingut lloc a Barcelona el 2 i 3 de desembre de 2015. 
El text serà publicat durant el 2016 a la Revista Catalana de 
Teologia, número 41 (2016). 

Data 2 de desembre de 2015 

Publicat 10 de desembre de 2015 

 

Servei de Documentació: “Una Església pobra i per als pobres” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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CONGREGACIÓ D’INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA I SOCIETATS DE 
VIDA APOSTÒLICA 
 
 
 
 
 

 Comunicado de prensa 

PUBLICADA LA TERCERA CARTA A LOS CONSAGRADOS: “CONTEMPLAD” 
  

Ciudad del Vaticano, 4 de diciembre de 2015 

 La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica se complace anunciar la publicación de la tercera Carta circular en el Año de 
la Vida Consagrada: Contemplad. A los consagrados y consagradas que caminan 
tras los signos de la Belleza, publicada por la Librería Editora Vaticana. 

Es la invitación a todos 
los consagrados a vivir 
la dimensión 
contemplativa en las 
muchas ocupaciones de 
la vida cotidiana, a 
redescubrir la vida de 
relación con Dios para 
mirar con Sus ojos la 
humanidad y la 
creación: “La dimensión 
contemplativa es 
indispensable, entre los 
empeños más urgentes 

y difíciles. – subraya el Papa Francisco en una homilía en la capilla de la Domus Sanctae 
Marthae – Cuanto más nos llama la misión a ir hacia las periferias existenciales, más 
siente nuestro corazón la necesidad íntima de estar unido al de Cristo, lleno de 
misericordia y de amor” (Francisco, Meditación matutina en la capilla de la Domus 
Sanctae Marthae, el 22 de mayo de 2015). 

Después de las dos cartas Alegraos y Escrutad sigue, con la tercera Carta, el recorrido de 
reflexión sobre la Vida consagrada, que se desarrolla a lo largo del fil rouge del Cantar de 
los Cantares: “Dirigir la mirada a lo profundo de nuestro vivir, – se lee en la introducción – 
pedir razón de nuestro peregrinar en busca de Dios, interrogar la dimensión contemplativa 
de nuestros días, para reconocer el misterio de gracia que nos fundamenta, nos apasiona, 
nos transfigura”. 

Al inicio del Año Jubilar, el texto llamar a cada uno a buscar a Jesús, Rostro de la 
misericordia del Padre, y traza un recorrido: “Todo consagrado y consagrada está llamado 
a contemplar y a testimoniar el rostro de Dios como Aquel que entiende y comprende 
nuestras debilidades (cf. Sal 102), para derramar el bálsamo de la proximidad en las 
heridas humanas, contrastando el cinismo de la indiferencia” (Contemplad, 59). 

Esta Carta circular será presentada el miércoles 16 de diciembre a las 17.00 horas en la 
Universidad Pontificia Urbaniana. 

Cursos, presentacions, seminaris, activitats… 
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VIDA CONSAGRADA EN COMUNIÓN 

 

MISCEL·LÀNIA D’HOMENATGE AL CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ 
SISTACH 
 

L’Ateneu Universitari Sant Pacià 
organitza l’acte acadèmic 
d’oferiment del volum «PASTURA 
LES MEVES OVELLES (Jn 
21,16)» Miscel·lània d’homenatge 
al cardenal Lluís Martínez Sistach, 
Gran Canceller de l’Ateneu U. 
Sant Pacià, que tindrà lloc a l’Aula 
Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona el dia 17 de desembre 
de 2015, dijous, a les 19.00 h 

Hi intervendran: 
 Salutació a càrrec del Dr. 

JAUME AYMAR, degà de la 
Facultat de Filosofia de 
Catalunya  

 Salutació a càrrec del Dr. 
JOAN PLANELLAS, degà 
de la Facultat de Teologia de Catalunya  
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 Semblança biogràfica a càrrec del Dr. SANTIAGO BUENO, vicerector de l’Ateneu 
U. Sant Pacià  

 Continguts de la Miscel·lània a càrrec del Dr. RAMON CORTS, vicerector de 
l’Ateneu U. Sant Pacià  

 Parlament del Dr. ARMAND PUIG I TÀRRECH, rector de l’Ateneu U. Sant Pacià  
 Parlament de l’arquebisbe JAUME PUJOL, vice Gran Canceller de l’Ateneu U. Sant 

Pacià  
Paraules finals del cardenal LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH 

Tothom hi es convidat 

PODEM ATURAR EL CANVI CLIMÀTIC? 
 

Aquesta és la pregunta que intentem 
respondre a la propera sessió de “Els Dilluns 
dels Drets Humans”, el proper 14 de 
desembre, amb els experts Aida Vila i Joan 
Carrera, moderats per Tomàs Molina. 
 
Mentre la ciutadania occidental no és capaç 
de renunciar als nivells de consum actuals, 
bona part dels habitants del planeta esperen 
anar acostant-se als nostres nivells de 
benestar material. Tot i així, el nostre nivell de 
producció i consum s’ha aconseguit al preu 

d’esgotar els recursos naturals i energètics, i trencar els equilibris ecològics de la Terra. 
Necessitem una societat que tingui com a objectiu recuperar l’equilibri amb la biosfera i 
preservar així els drets ambientals.  
Podrem aturar el canvi climàtic? Quins són els principals reptes polítics a afrontar per fer-
ho? Quines claus aporta la nova encíclica del Papa Francesc sobre l’ecologia al respecte? 
 
El cicle “Els dilluns dels Drets Humans” 
 
Les conferències d’aquest cicle, que es porta a terme des de l’any 1998, tenen lloc un 
dilluns de cada mes, a les 19:00h a la seu del centre Cristianisme i Justícia (C/Roger de 
Llúria, 13 de Barcelona) i en elles participen experts i persones o organitzacions que 
actuen en relació al tema que es tracta a cada sessió. Les entitats organitzadores són 
Justícia i Pau, el centre d’estudis Cristianisme i Justícia i l’ONG Mans Unides. L’entrada 
és lliure i no és necessari inscriure’s. A més, les sessions es poden seguir en directe en 
streaming a www.cristianismeijusticia.net/en-directe. 
 
Darrera crida. Podrem aturar el canvi climàtic? 
Aida Vila, llicenciada en Dret i responsable de Canvi Climàtic a Greenpeace Espanya.. 
Joan Carrera, jesuïta, doctor en Teologia, professor de Moral Fonamental i Bioètica a la 
Facultat de Teologia de Catalunya. 
Modera Tomàs Molina, meteoròleg. 
 

Dia i hora: dilluns, 14 de desembre de 2015, a les 19:00h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 
 
Entrada lliure – Retransmissió en streaming a www.cristianismeijusticia.net/en-directe 
Podeu veure la programació completa de totes les sessions del curs en aquest enllaç 

http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
https://www.cristianismeijusticia.net/curs-2015-16
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MONESTIR DE SANTA MARIA DE LES AVELLANES 
 

L’ENNEAGRAMA: UN CAMÍ D’INTERIORITAT I TRANSFORMACIÓ PERSONAL  

PRESENTACIÓ CURS DE SEGON NIVELL  
Cap de setmana d’aprofundiment en l’enneagrama 
com a camí per a afavorir un autoconeixement. 
Aquest curs està destinat a persones que han cursat 
el primer nivell d’enneagrama al Monestir de les 
Avellanes o bé tenen coneixements bàsics i suficients 
per integrar-se en aquest segon nivell.  
Es consolidaran els temes tractats i se n’obriran de 
nous, alguns dels quals segons l’interès dels 
participants: subtipus, mecanismes de defensa, 
funcionament dels tres centres en les inquietuds 
bàsiques de la vida, orientacions de millora personal, 
relacions interpersonals, la gestió dels conflictes, el 
lideratge, el camí de les virtuts... Interioritat i 
transformació personal. Psicologia i espiritualitat.  
 
EL PROFESSOR  
LLUÍS SERRA I LLANSANA. Germà marista. La 
seva tesi doctoral sobre l’enneagrama és pionera en 
el seu gènere, a nivell internacional. Autor, entre altres 
llibres, de “El eneagrama de las pasiones” y “Códigos 
del despertar interior”.  

OBJECTIUS DEL CURS  
 Oferir un segon nivell en el coneixement de l’enneagrama.  
 Aprofundir en el coneixement i la millora personal, que reque-reixen un procés amb 

moltes etapes i vivències.  
 Tractar temes d’importància vital que preocupen als participants.  

PROGRAMA I METODOLOGIA  
S’utilitza un mètode vivencial. Explicacions teòriques, exercicis pràctics i treballs 
individuals i en grup. 
 
DATES I HORARIS  
Comença el 22 de gener, divendres (arribada, sopar a 2/4 de 9 i, posteriorment, inici del 
seminari). Acaba el 24 de gener, diumenge, després de dinar.  
 
PREU  
Pensió + Activitat: 98 € (iva inclòs) (taxa turística no inclosa 0,50€ persona i nit)  
Inscripció al telèfon 973 43 80 06 o bé a avellanes@maristes.org  
 
COM INSCRIURE'S (Places limitades)  
Inscripció preferent: les persones que han fet el primer nivell al Monestir de les 
Avellanes, tenen inscripció preferent del 3 al 13 de desembre.  
Inscripció oberta a tothom: a partir del 14 de desembre pot inscriure’s tothom, segons 
places disponibles.  
 
Procediment d’inscripció:  

 Reserves trucant al 973 43 80 06 o bé avellanes@maristes.org  
 Data màxima d’inscripció: 18 de gener de 2016.  

mailto:avellanes@maristes.org
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LLOC  
Monestir de les Avellanes  
Ctra. C-12, Qm. 181 ● 25612 Os de Balaguer (Noguera, Lleida)  
Telèfon: 973 43 80 06 ● Fax: 973 43 80 38  
a/e: avellanes@maristes.org  
Web: http://www.monestirdelesavellanes.com 
 
 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

Vetlla de Cap d'Any 
dijous, 31 de desembre a les 10 de la nit 
monestir de Sant Pere de les Puel·les, Anglí, 55 – Barcelona 

www.benedictinessantperepuelles.cat 
 

 

SICAR 
 

A SICAR cat organitzem el proper dissabte 12 de 
desembre, a partir de les 10h, un acte on parlarem 
sobre la realitat del tràfic d’éssers humans amb 
finalitats d’explotació, ‘Tràfic de complicitats’, a 
l’Escola Mare de Déu del Roser de Barcelona, i ens 
agradaria que hi vinguessis. L’activitat, entre d’altres, 
comptarà amb les intervencions d’Antonio Rivas, de 
Proyecto Esperanza (Madrid), i de na Rosa Cendón, 
coordinadora de sensibilització i incidència de 
SICAR cat. Finalment, se servirà un aperitiu.  
D’altra banda, aprofitem per comentar-te que 
enguany participem al moviment internacional 

#GivingTuesday. T’expliquem com col•laborar-hi aquí: http://bit.ly/1QGHXKj 
 

FUNDACIÓ CLARET: L’EVANGELI DE LA MISERICÒRDIA 
 
 CONFERÈNCIA: 
«L'EVANGELI DE LA MISERICÒRDIA EN UN MÓN 
MARCAT PER LA VIOLÈNCIA I L'EXCLUSIÓ» 
 
Hi intervindrà: 
A càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de 
Barcelona. 
 
Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret 
10 de desembre | 19h 
 
 
 

 
 
 
 
 

Resum de la beatificació dels màrtirs caputxins: 
 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/beatificacio-dels-martirs-
caputxins/video/5569412/  

 
 

Mediateca de Signes dels Temps – TV3 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1QGHXKj&h=HAQFujrGF&enc=AZMnmU2kDT_GF21y7q5fYr1pC4xfHpgZ3ilURHNf180c80ubK4bEqIskJK78skoe_mE&s=1
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L’educació, novament (?) a debat  
Aquest dilluns hem tingut ocasió de presenciar un debat entre quatre representants dels 
partits polítics (PP, PSOE, Ciudadanos i Podemos), on s’han posat sobre la taula diversos 
aspectes d’interès, un dels quals l’educació.  

És interessant observar com aquests líders han expressat de manera unànime la idea de 
la necessitat d’un Pacte educatiu que transcendeixi els interessos i els vaivens polítics i 
doni estabilitat a l’educació, així com han mostrat interès a treballar-hi des del primer 
moment.  
Però a l’hora de concretar propostes, que han resultat molt concises atesa la brevetat del 
temps, és on el component de l’interès s’ha fet palès i s’ha tornat a insinuar la dificultat del 
consens. Per a uns, cal universalitzar l’educació dels 0 als 18 anys i triplicar la inversió 
pública durant la propera legislatura. D’altres posen l’accent en el règim lingüístic, 
apostant per un pes majoritari del castellà i amb presència de l’anglès en una part de les 
classes juntament amb -allà on existeixi- la llengua cooficial i incorporant en aquest pacte 
l’educació infantil. D’altres parlen de construir un gran consens a partir d’escoltar la 
comunitat educativa, sense acabar d’exterioritzar propostes concretes. I d’altres, per tal 
d’afrontar el greu problema del fracàs escolar, han legislat contemplant uns continguts 
comuns a tot l’Estat, garantint-ne també l’ensenyament del castellà i de l’anglès.  

També han cridat l’atenció dos qüestions. La primera, com algun d’aquests líders ha negat 
que l’educació 
resti contemplada 
a la Constitució 
com un dret 
fonamental, 
responent davant 
les 
interpel·lacions en 
sentit contrari, 
simplement que 
aquesta situació 
no és certa! I la 
segona, que han 
fet palesa dos 
dels representants 
dels partits, que la 

comunitat educativa la componen els alumnes, els docents i els pares i mares... On són, a 
banda del personal d’administració i serveis, les titularitats? Caldria preguntar-los sobre 
aquest assumpte, sens dubte.  

Observant el debat, i llegint notícies com les que arriben del País Valencià o les propostes 
de determinats partits d’acabar amb la doble xarxa escolar, ens fa recordar i insistir que 
nosaltres també estem pel pacte.  

Un acord que defensi la llibertar d’elecció de les famílies promovent una oferta educativa 
plural en xarxes complementàries, pública i privada concertada, que a Catalunya ha estat 
definit com el ‘Servei d’Educació’. Aquesta és l’expressió de l’autèntica llibertat 
d’ensenyament, juntament amb el dret de tots a l’educació (art. 27 CE). Per arribar-hi, 
calen actuacions concretes: determinar el cost real del lloc escolar i ajustar els mòduls 
econòmics del concert a la realitat; assegurar el concert a les escoles on hi hagi demanda 

Fundació de l’Escola Cristiana informa 578 [9.12.2015] 
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i renovar-lo si no han deixat d’acomplir-se les condicions que en permeteren la 
concertació; promoure l’existència de diferents models educatius que garanteixen la 
llibertat d’elecció dels pares conforme llurs conviccions; arribar a l’analogia retributiva del 
professorat i prestigiar la figura del docent; respectar els models educatius i lingüístics 
configurats per les comunitats autònomes en el legítim ús de les seves competències...  

I resulta que totes aquestes actuacions no només no representen cap novetat, perquè 
totes són contemplades a l’ordenament i perquè sobre elles hem treballat i continuem 
treballant malgrat les dificultats, sinó que duent-les a terme potser tancarien el debat de la 
doble xarxa escolar que, de manera sinuosa, apareix i desapareix en determinats 
moments.  

Tant de bo els nostres representants fessin seva aquella frase d’en Churchill: “S’ha de 
legislar per a les pròximes generacions, no per a les pròximes eleccions”. A nosaltres ja 
ens agrada treballar amb aquesta perspectiva generacional. 
 
 
 
 

Les pròximes dues setmanes no s’emetrà el nostre programa. Diumenge 13 de desembre 
es farà La Marató de TV3. I diumenge 20 de desembre s’emetrà un especial eleccions 
generals.  
  
Així doncs, “Signes dels temps” tornarà a TV3 el diumenge 27 de desembre. 
 
 
 

    DESEMBRE | 2015 
14 dl CEVRE: formació inicial 

17 dj URC: Junta directiva 

21 dl CEVRE: formació inicial 

25 dv Festa: Nadal 

26 ds Festa: Sant Esteve 
 
 
 

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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