
  
 

 
 

 

 
 

Aquest curs endinsa’t en la 
misericòrdia! 
Un divendres diferent per a joves i 
adolescents, on treballarem les 
obres de misericòrdia! 
 
15/01/16. Estació d'Enllaç:  
al CASAL LOIOLA 
Carrer de Balmes, 138,  
08008 Barcelona 
A les 9 de la nit 
 

Vine al Festival de la 
misericòrdia!  
Art i testimonis amb el 
religiosos de la URC 
 

MOLT IMPORTANT 
Aquest acte està destinat 

exclusivament a joves i 
adoslescents dels movimients 

pastorals vinculats a les 
congregacions religioses, a joves i 

adolescents de les parròquies, a 
joves i adolescents en recerca 

espiritual... 
 

 
 
 

Celebració de l’Any de la Vida Consagrada amb adolescents i joves 

Barcelona, 14 de gener de 2016                                                                           ANY IX. núm.       

Festival de la misericòrdia! 
Art i testimonis amb el religiosos de la URC 
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No calen grans propòsits 

En lloc de fer massa propòsits i massa elevats per l'any que comença, et proposem un 

decàleg ben senzill: 

- Dir «gràcies» a almenys una persona. 

- Fer una opció de salut que vagi bé al teu cos (alimentació, esport, repòs...).  

- Fer un acte generós, sigui gran o petit. 

- Dir «sí» als regals de cada dia. 

- Intentar fer silenci, quietud i pregària durant cinc minuts al dia. 

- Fer saber a una persona que l'estimeu. 

- Fer un acte creatiu, sigui gran o petit. 

- Tenir present, i mirar d'acompanyar alguna persona que ho estigui passant 

malament. 

- Intentar fer bé i posant-hi tota l'atenció una cosa. 

- Obrir els braços i el cor a Déu 

Per què no comencem a fer-ho avui? Que tingueu un bon any!! 

 

(Inspirat en un text de Sacred Space) 

Equip PregariaCat 

Any nou: “No calen grans propòsits” 
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Hoy comenzamos un «año nuevo». ¿Cómo será?, ¿qué espero yo del nuevo año?, 
¿qué deseo de verdad?, ¿qué es lo que necesito?, ¿a qué dedicaré mi tiempo más 
precioso e importante?, ¿qué sería para mí algo realmente nuevo y bueno en este año 

que hoy comienza? 

¿Viviré de cualquier manera, 
pasando de una ocupación a otra, 
sin saber exactamente qué quiero 
ni para qué vivo, o aprenderé a 
distinguir lo importante y esencial 
de lo que es secundario? ¿Viviré 
de forma rutinaria y aburrida, o 
aprenderé a vivir con espíritu 
más creativo? 

¿Seguiré este año alejándome un 
poco más de Dios o empezaré a 
buscarlo con más confianza y 
sinceridad? ¿Seguiré un año más 
mudo ante él, sin abrir mis labios ni 
mi corazón, o brotará por fin de mi 
alma maltrecha una invocación 
pequeña, humilde pero sincera? 

¿Viviré también este año 
preocupado solo por mi 
bienestar o sabré preocuparme 
alguna vez de hacer felices a los 
demás?, ¿a qué personas me 
acercaré?, ¿sembraré en ellas 
alegría, o contagiaré desaliento y 
tristeza? Por donde yo pase, ¿será 
la vida más amable y menos dura? 

¿Será un año más, dedicado a 
hacer cosas y más cosas, 
acumulando egoísmo, tensión y 

nerviosismo o tendré tiempo para el silencio, el descanso, la oración y el encuentro con 
Dios?, ¿me encerraré solo en mis problemas o viviré tratando de hacer un mundo 
más humano y habitable? 

¿Seguiré con indiferencia las noticias que día a día me llegarán desde los países del 
hambre?, ¿contemplaré impasible los cuerpos destrozados de las gentes de Irak o los 
ahogados de las pateras?, ¿seguiré mirando con frialdad a los que vienen hasta nosotros 
buscando trabajo y pan? ¿Cuándo aprenderé a mirar a los que sufren con corazón 
responsable y solidario? 

Lo «nuevo» de este año no nos vendrá de fuera. La novedad solo puede brotar de 
nuestro interior. Este año será nuevo si aprendo a creer de manera nueva y más confiada, 
si encuentro gestos nuevos y más amables para convivir con los míos, si despierto en mi 
corazón una compasión nueva hacia los que sufren. 

José Antonio Pagola 

Preguntes d’Any Nou 
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MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC 

PER A LA JORNADA MUNDIAL DE L’EMIGRANT I EL REFUGIAT 

17 de gener de 2016 

«Emigrants i refugiats ens interpel·len. 

La resposta de l’Evangeli de la misericòrdia» 

Benvolguts germans i germanes, 

A la butlla de convocació al Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia vaig recordar que «hi 
ha moments en què, d’una manera molt més intensa, estem cridats a fixar la mirada en la 
misericòrdia per a poder ser també nosaltres mateixos signe eficaç de la manera d’obrar 
del Pare» (Misericordiæ vultus, 3). En efecte, l’amor de Déu tendeix a aconseguir-nos tots 
i cadascú, transformant aquells qui acullin l’abraçada 
del Pare entre altres braços que s’obren i s’estrenyen 
perquè qui sigui sàpiga que és estimat com a fill i se 
senti «a casa» en l’única família humana. D’aquesta 
manera, la cura paternal de Déu és sol·lícita envers 
tots, com ho fa el pastor amb el seu ramat, i és 
particularment sensible a les necessitats de l’ovella 
ferida, cansada o malalta. Jesucrist ens va parlar així 
del Pare, per a dir-nos que ell s’inclina sobre l’home 
llagat per la misèria física o moral i, com més 
s’agreugen les seves condicions, més es manifesta 
l’eficàcia de la misericòrdia divina. 

En la nostra època, els fluxos migratoris augmenten 
continuadament a totes les àrees del planeta: 
refugiats i persones que escapen de la seva pàtria 
interpel·len cadascun de nosaltres i les col·lectivitats, 
desafiant la manera tradicional de viure i, a vegades, 
trastornant l’horitzó cultural i social amb el qual es 
confronten. Cada vegada més sovint, les víctimes de 
la violència i de la pobresa, abandonant les seves 
terres d’origen, sofreixen l’ultratge dels traficants de 
persones humanes en el viatge cap al somni d’un 
futur millor. Si després sobreviuen als abusos i a les 
adversitats, han d’enfrontar-se a realitats on es coven sospites i temors. A més, no és 
estrany que es trobin amb manca de normes clares i que es puguin posar en pràctica, que 
regulin l’acollença i prevegin vies d’integració a curt o llarg termini, amb atenció als drets i 
als deures de tots. Més que en temps passats, avui l’Evangeli de la misericòrdia interpel·la 
les consciències, impedeix que s’habituïn al sofriment de l’altre i indica camins de 
resposta que es fonguin en les virtuts teologals de la fe, de l’esperança i de la caritat, 
desplegant-se en les obres de misericòrdia espirituals i corporals. 

Sobre la base d’aquesta constatació, he volgut que la Jornada Mundial de l’Emigrant i el 
Refugiat de 2016 sigui dedicada al tema: «Emigrants i refugiats ens interpel·len. La 
resposta de l’Evangeli de la misericòrdia.» Els fluxos migratoris són una realitat 

«Emigrants i refugiats ens interpel·len. La resposta de l’Evangeli de la 
misericòrdia» 
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estructural, i la primera qüestió que s’imposa és la superació de la fase d’emergència per 
a donar espai a programes que consideren les causes de les migracions, dels canvis que 
s’esdevenen i de les conseqüències que imprimeixen rostres nous a les societats i als 
pobles. Tots els dies, però, les històries dramàtiques de milions d’homes i dones 
interpel·len la Comunitat internacional, davant l’aparició d’inacceptables crisis 
humanitàries a molts llocs del món. La indiferència i el silenci obren el camí a la 
complicitat quan veiem en qualitat d’espectadors els morts per asfíxia, penúries, violències 
i naufragis. Tant si són de dimensions grans o petites, sempre són tragèdies quan es perd 
encara que sigui una vida. 

Els emigrants són els nostres germans i germanes que cerquen una vida millor lluny de la 
pobresa, de la fam, de l’explotació i de la distribució injusta dels recursos del planeta, que 
haurien de ser dividits de manera igual entre tots. ¿No és potser el desig de cada un d’ells 

millorar les condicions 
pròpies de vida i obtenir un 
benestar honest i legítim per 
a compartir amb les 
persones que estimen? 

En aquest moment de la 
història de la humanitat, 
fortament marcat per les 
migracions, la identitat no és 
qüestió d’importància 
secundària. Aquell qui 
emigra, de fet, és obligat a 
modificar alguns aspectes 
que defineixen la persona 
mateixa i, fins i tot en contra 

de la seva voluntat, obliga al canvi també a qui l’acull. ¿Com viure aquests canvis de 
manera que no es converteixin en obstacles per al desenvolupament autèntic, sinó que 
siguin oportunitats per a un autèntic creixement humà, social i espiritual, respectant i 
promovent els valors que fan l’home cada vegada més home en la justa relació amb Déu, 
amb els altres i amb la creació? 

En efecte, la presència dels emigrants i dels refugiats interpel·la seriosament les societats 
diverses que els acullen, les quals han d’afrontar els nous fets, que poden veure’s com a 
imprevistos si no són adequadament motivats, administrats i regulats. ¿Com es pot fer, de 
manera que la integració sigui una experiència enriquidora per a ambdós, que obri camins 
positius a les comunitats i previngui el risc de la discriminació, del racisme, del 
nacionalisme extrem o de la xenofòbia? 

La revelació bíblica anima a l’acolliment de l’estranger, motivant-la amb la certesa que fent 
això s’obren les portes a Déu, i en el rostre de l’altre es manifesten els trets de Jesucrist. 
Moltes institucions, associacions, moviments, grups compromesos, organismes 
diocesans, nacionals i internacionals viuen la sorpresa i l’alegria de la festa del trobament, 
de l’intercanvi i de la solidaritat. Ells han reconegut la veu de Jesucrist: «Mira, sóc a la 
porta i truco» (Ap 3,20). I, malgrat això, no deixen de multiplicar-se els debats sobre les 
condicions i els límits que s’han de posar a l’acolliment, no sols en les polítiques dels 
Estats, sinó també en algunes comunitats parroquials que veuen amenaçada la 
tranquil·litat tradicional. 

Davant aquestes qüestions, com pot actuar l’Església si no inspirant-se en l’exemple i en 
les paraules de Jesucrist? La resposta de l’Evangeli és la misericòrdia. 
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En primer lloc, aquesta és do de Déu Pare revelat en el Fill: la misericòrdia rebuda de 
Déu, en efecte, suscita sentiments de gratitud alegre per l’esperança que ens ha obert al 
misteri de la redempció en la sang de Crist. Alimenta i enrobusteix, a més, la solidaritat 
envers el proïsme com a exigència de resposta a l’amor gratuït que Déu, «donant-nos 
l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors» (Rm 5,5). Tanmateix, cadascun de nosaltres 
és responsable del seu proïsme: som custodis dels nostres germans i germanes, visquin 
on visquin. Cuidar les bones relacions personals i la capacitat de superar prejudicis i pors 
són ingredients essencials per a conrear la cultura de l’encontre, on s’estigui disposat no 
sols a donar, sinó també a rebre dels altres. L’hospitalitat, de fet, viu de donar i de rebre. 

En aquesta perspectiva, és important mirar els emigrants no sols en funció de la seva 
condició de regularitat o d’irregularitat, sinó sobretot com persones que, tutelades en la 
seva dignitat, poden contribuir al benestar i al progrés de tots, de manera particular quan 
assumeixen responsablement els deures en relació amb qui els acull, respectant amb 
reconeixement el patrimoni material i espiritual del país que els allotja, obeint-ne les lleis i 
contribuint als seus costos. Malgrat tot, no es poden reduir les migracions a la seva 
dimensió política i normativa, a les implicacions econòmiques i a la mera presència de 
cultures diferents en el mateix 
territori. Aquests aspectes són 
complementaris a la defensa i a la 
promoció de la persona humana, 
a la cultura de l’encontre entre 
pobles i de la unitat, on l’Evangeli 
de la misericòrdia inspira i anima 
itineraris que renoven i 
transformen tota la humanitat. 

L’Església dóna suport a tots els 
qui s’esforcen per defensar els 
drets de tots a viure amb dignitat, 
sobretot exercint el dret a no 
haver d’emigrar per a contribuir al 
desenvolupament del país 
d’origen. Aquest procés hauria d’incloure, en el seu primer nivell, la necessitat d’ajudar els 
països d’on surten els emigrants i els pròfugs. Així es confirma que la solidaritat, la 
cooperació, la interdependència internacional i la distribució igual dels béns de la terra són 
elements fonamentals per a actuar en profunditat i de manera incisiva sobretot en les 
àrees d’on parteixen els fluxos migratoris, de tal manera que cessin les necessitats que 
indueixen les persones, de manera individual o col·lectiva, a abandonar l’ambient natural i 
cultural propis. En tot cas, cal evitar, possiblement ja en el seu origen, la fugida dels 
pròfugs i els èxodes provocats per la pobresa, per la violència i per la persecució. 

Sobre això és indispensable que l’opinió pública sigui informada de manera correcta, fins i 
tot per a prevenir pors injustificades i especulacions a costa dels migrants. 

Ningú no pot fingir no sentir-se interpel·lat per les noves formes d’esclavitud gestionada 
per organitzacions criminals que venen i compren homes, dones i nens com a treballadors 
en la construcció, en l’agricultura, en la pesca i en altres àmbits del mercat. Quants 
menors són encara avui obligats a allistar-se a les milícies que els transformen en nens 
soldats. Quantes persones són víctimes del tràfic d’òrgans, de la mendicitat forçada i de 
l’explotació sexual. Els pròfugs del nostre temps escapen d’aquests crims aberrants que 
interpel·len l’Església i la comunitat humana, de manera que ells puguin veure en les 
mans obertes de qui els acull el rostre del Senyor, «Pare entranyable [misericordiós] i Déu 
de tot consol» (2Co 1,3). 
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Estimats germans i germanes emigrants i refugiats. A l’arrel de l’Evangeli de la 
misericòrdia, l’encontre i l’acolliment de l’altre s’entrecreuen amb l’encontre i l’acolliment 
de Déu: acollir l’altre és acollir Déu en persona. No us deixeu robar l’esperança i l’alegria 
de viure que brollen de l’experiència de la misericòrdia de Déu, que es manifesta en les 
persones que troben al llarg del seu camí. Us encomano a Maria Verge, Mare dels 
emigrants i dels refugiats, i a sant Josep, que van viure l’amargor de l’emigració a Egipte. 
Encomano també a la seva intercessió aquells qui dediquen energia, temps i recursos a la 
cura, tant pastoral com social, de les migracions. Sobretot, els imparteixo de cor la 
benedicció apostòlica. 

Francesc 

Vaticà, 12 de setembre de 2015, memòria del Sant Nom de Maria 

 

 

 
IMMA BONADA 
 

Ara fa 20 anys, un grup de religiosos que vivien 
al Raval de Barcelona van  detectar que 
adolescents en edat escolar eren absentistes. 
Així comença un projecte educatiu, Cintra, una 
escola amb caràcter intercongregacional, que 
donava resposta a una necessitat. Van 
començar 13 persones, que representaven 9 
congregacions; avui, a l’Associació Cintra en 
són 34. L’Imma Bonada és carmelita vedruna i 
l’actual directora de Cintra. 
 
Què t’aporta aquesta tasca? 
És exigent i dura. Tot i així, té molt sentit trepitjar 
cada dia aquesta realitat. Són nois i noies que 

han viscut experiències molt dures i traumàtiques. Intentem entendre’ls, acompanyar-los i 
sobretot estimar-los. Veure com canvien i maduren és una satisfacció molt gran. Per a 
l’equip docent representa una forta exigència, però també rebem molt d’ells. 
 
Quines mancances té l’alumne? 
Els alumnes provenen de famílies molt desestructurades, amb mancances que els 
ocasionen desequilibris; han experimentat l’abandonament físico emocional. L’escola vol 
ser el que representa el seu nom: una cintra que ajudi a consolidar l’arc interior de la 
identitat de cada alumne, perquè no es tracta de construir res nou, sinó de recuperar el 
que ja habita en l’interior de cadascun d’ells. 
 
Quina resposta rebeu dels alumnes? 
Generalment tots acaben amb una actitud agraïda, expressant i valorant el que han rebut 
durant els 4 anys que passen a l’escola. Un fragment de l’evangeli que ens il·lumina és el 
del cec assegut vora el camí demanant ajuda. El miracle de Jesús no és només que li 
retorna la vista, sinó que el treu del marge i el situa de nou en el camí. Cintra també vol 
treure de la marginalitat els  adolescents que tenim i els vol posar de nou en el camí de la 
integració personal i social. 
 

Òscar Bardají i Martín | Full dominical. Arquebisbat de Barcelona, 10 de gener de 2016 

20 anys de Cintra 
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Objectiu: buidar l’envàs 
 

S’ha acabat el període nadalenc i el quefer torna al ritme quotidià. Una mirada atenta al 
que ha passat permet confirmar la tendència. La festa de Nadal commemora el naixement 
de Jesús. El contingut és profundament religiós. El seu missatge, humà i universal. Al 
voltant d’aquesta festivitat, es vinculen tradicions com el pessebre, les nadales, els 
guarniments, els regals, el tió, els llums... La nova estratègia, dissenyada fa unes 
dècades, no busca cap enfrontament rupturista, sinó conservar l’envàs buidant-lo de 
contingut. El canvi és subtil i efectiu. Trencar-lo és massa agressiu. En els nostres 
ambients, la mentalitat iconoclasta, encara molt viva en el jihadisme, despertaria rebuig. 
Per tant, adhesions massa explícites. 

Trencar les tradicions comportaria 
lesionar els interessos econòmics i 
socials que viuen a costa seva. 
L’oposició seria frontal. Ja va passar 
fa anys quan un govern es va treure 
de la màniga la festa de la 
Constitució amb l’intent d’eliminar el 
caràcter festiu de la Immaculada. El 
mètode era la substitució directa. El 
fort rebuig social va aconseguir 
mantenir el dia 8 de desembre festiu, 
però els governants, per evitar ser 
considerats perdedors, van mantenir 
festiu el dia 6. El disbarat que vivim 
des d’aleshores és espectacular. No 

existeix cap pont laboral més cobejat al món. Enguany aconseguirà l’expressió màxima. 

Avui es manté l’objectiu, però s’afinen els mètodes. Es tracta de conservar l’envàs sense 
qüestionar-lo, però buidant-ne el contingut. Es deixa sense res o se substitueix per un 
altre. El buit o les noves propostes tenen, normalment, poca entitat. Si es perd el sentit de 
la festa resulta pràcticament impossible trobar-li profunditat. Tot queda en la superfície. 
Tot cristal·litza en una ganyota teatral. Lamentablement, certs col·lectius de mestres i 
professors col·laboren en aquesta tasca. Negar el que és tradicional, però entusiasmar els 
alumnes amb el Halloween. Els paisatges nevats substitueixen els pessebres. La festa de 
Nadal es redueix al solstici d’hivern. Músiques diferents anul·len les nadales, que semblen 
segrestades del panorama musical. Els llums d’enguany a Barcelona semblaven 
condemnats a la foscor, però s’han encès per concessió. El color i l’alegria s’han de 
desvincular del Nadal, perquè només els volen mantenir per interessos comercials. En la 
festa de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de Barcelona, va passar una cosa 
semblant. La cerimònia que dóna sentit a la festa va ser exclosa d’un programa carregat 
amb centenars d’actes, la immensa majoria dels quals eren merament lúdics. Petites 
mostres de grans transformacions. Amb el temps, l’envàs sense contingut no interessa, 
com tampoc no es conserva un mòbil sense bateria. 

Oposar-se a aquestes tendències exigeix no supeditar-se al que és políticament correcte, 
una tasca gens fàcil fins i tot per als cristians immersos en aquesta mena d’ambients. El 
preu: lucidesa i valentia. 

 
Lluís Serra Llansana | Catalunya Cristiana 

Arran de les festes de Nadal 
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Nadal 
 

Pilar Rahola | La Vanguardia – 25 i 26/12/2015  
Lea la versión en castellano 
No cercaré subterfugis, ni desitjo cap originalitat. Aquest és un article d’estima a la tradició 
i a la càrrega d’emocions que encabeix. És, doncs, un article d’estima al Nadal, sens 
dubte, la festa gran de la família. Hi ha una bella frase de Hodding Carter que m’agrada 
repetir quan s’escau: “Dos llegats 
permanents podem deixar als nostres 
fills. L’un, les arrels; l’altre, les ales”. I si 
les ales van creixent dia a dia, les arrels 
se solidifiquen amb festes com la que ara 
celebrem. 

Vestits amb les gales de la convivència i 
els sentiments a l’aguait, el Nadal és un 
sentit de vida que perdura més enllà dels 
neguits quotidians i ens recorda la bellesa 
del camí compartit. Si la família funciona, 
si és la xarxa de protecció i l’escola de 
civilitat que ha de ser –al contrari, parlem 
d’una altra cosa–, no hi ha res amb més 
càrrega emocional que una taula de Nadal. Excel·leixen les presències, pesen les 
absències, es congrien les emocions, i tot plegat té un sentit pregó perquè ho fem junts. 

A més, és una festa transversal on les diverses generacions d’una família es reconeixen 
les unes a les altres, i unes a les altres s’alimenten l’ànima. Personalment, fins i tot quan 
tinc motius de tristesa, sóc feliç per Nadal, potser perquè no em vull perdre aquesta -
sobredosi de família que em recorda d’on vinc i el que he ajudat a construir. 

I no vull deixar-ho de dir: compro el Nadal al complet, amb tots els ítems que posen 
nerviosos determinants discursos progre-alternatius. Compro el seu caràcter catòlic, 
malgrat no ser creient. Però vinc d’una família de creients que han intentat trametre els 
valors cristians als seus membres, i aquesta càrrega cultural i valòrica hauria de ser 
respectada i molt preuada. Mai no entendré que el llegat de dos mil anys de cultura 
cristiana es pugui llençar a les escombraries en dos dies, a la recerca de solsticis, 
paganismes i altres religions de la ximpleria postmoderna. 

Som de cultura catòlica, i aquesta identitat va més enllà de la pròpia creença –que és una 
qüestió individual– i molt més enllà de les ideologies. Altra cosa és la gent que té altres 
identitats religioses i, en conseqüència, pertanyen a altres tradicions. 

Però no només això. També compro el tradicionalisme, el consumisme i la resta d’ ismes 
que acompanyen aquests dies. És a dir, em sento tan moderna que no em vull perdre ni 
una de les tradicions antigues que donen sentit a la cultura a la qual pertanyo. I alhora, 
accepto foradar una mica la butxaca –sense disbarats– per tal de parar la taula amb vestit 
de festa gran i alimentar el tió amb més regalets dels que aconsella la prudència. Després 
vindrà un gener costerut, però si no fos perquè aquests petits excessos que ens 
permetem en nom dels nostres, què seria la vida? Això és el Nadal, saber d’on venim, 
honorar el que som, celebrar que ens estimem i també fer-ho junts. Perquè viure és com-
partir. 

http://www.lavanguardia.com/opinion/20151224/301023651721/navidad.html
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L’Associació Bíblica de Catalunya posa a les nostres mans una nova eina que ens 

permet tenir el text bíblic sempre a l’abast 

La BCI ja es troba en una APP per accedir-hi des de 
mòbils i tablets.. La BCI (Bíblia catalana, traducció 
interconfessional), la versió més moderna i acurada de 
la Bíblia en català, ja està disponible en una aplicació 
que permet llegir, cercar i estudiar el text de la Paraula 
de Déu des dels nostres dispositius mòbils. Un cop 
descarregada, no es necessita connexió a Internet. 
L’aplicació conté el text sencer de la Bíblia, tant de 
l’Antic Testament com del Nou Testament (inclosos els 
llibres deuterocanònics). La visualització permet triar 
diferents mides de lletra. Opcionalment, es poden 
veure totes les notes explicatives de l’edició en paper. 
L’aplicació permet cercar qualsevol text a partir de la 
citació. Conté una completa eina de recerca per trobar 
tots els textos de la Bíblia on apareix una determinada 
paraula, o bé dues paraules, o una frase, etc. La cerca 
es pot fer en tota la Bíblia o en els llibres que se 
seleccionin. Completa l’aplicació un ric vocabulari 
bíblic, amb una explicació dels principals termes i noms 
relacionats amb la Bíblia. Tant en les notes com en el 
Vocabulari, les citacions bíbliques contenen enllaços 
que permeten llegir directament el text citat. Podeu 
descarregar-la directament i gratuïta des del Play Store 

d’Android, només cal que cerqueu “bíblia catalana” i apareixerà l’aplicació. Ben aviat 
estarà disponible també per a Iphone.  
 

La Bíblia en català al vostre mòbil Android 

Benvolguts: abans, fa "uns quants anys", quan ens havíem 
d'esperar a la consulta del metge o a la parada del bus o a 
l'estació del tren, hom aprofitava per xerrar amb els qui es 
trobaven en aquell moment allí. Jo recordo que, en 
aquestes estones d'espera, de vegades no curtes, 
aprofitava per recollir-me i fer una mica de pregària o 
d'interiorització. Avui, quan hem d'esperar per alguna raó, 
traiem el mòbil de la butxaca i consultem l'agenda, el 
correu, el whatsapp... o juguem! Doncs ara us animo a fer 
alguna cosa més, en la línia que ja ens va recomanar el 
Sant Pare fa algun temps, de portar els evangelis a la 
butxaca per poder-los llegir i meditar sovint: ara us podeu descarregar aquesta app que 
ha posat en marxa l'Associació Bíblica de Catalunya on podreu accedir al text de la Bíblia 
Catalana Interconfessional. Us ho recomano vivament: accediu a la Play Store del vostre 
mòbil Android i descarregueu-vos aquesta app, que hi trobareu fent una senzilla cerca 
amb el nom de Bíblia Catalana. És gratuïta. Per tant, menys jugar i més llegir la Bíblia i 
resar! Espero que aviat la podrem tenir també per al sistema iOS dels iPhones i iPads. 

Bloc de l’arquebisbe Jaume Pujol 

La Bíblia en català en una APP 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.arqtgn.bci
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Els Bisbes d’Europa, Amèrica del Nord i Sud-Àfrica que formen part de la Coordinadora 
de les Conferències Episcopals en suport de l’Església a Terra Santa han visitat 
diumenge 10 de gener, la comunitat cristiana de Beit Jala i han celebrat la missa en la 
parròquia de l’Anunciació, plena de gom a gom de fidels. 

 
Al matí, a quarts de nou, han pogut visitar la Vall de Cremisan, a l’ indret de Beir Onah, 
per veure l’impacte del mur que ha construït Israel en el territori. 
Les famílies cristianes van explicar al vespre de dissabte dia 9 als bisbes de la 
coordinadora com els afecta la pèrdua de les seves terres com a conseqüència de 
l’expropiació de les propietats per part d’Israel i la construcció del mur de separació a la 
Vall de Cremisan.  
Aquesta pèrdua és determinant per a moltes famílies, ja que les terres suposen el mitjà de 
vida i es veu en una situació crítica. Les pregàries, que s’estan celebrant des de l’any 
2011, les pressions internacionals i de la mateixa Coordinadora i les demandes reiterades 
no han aconseguit aturar la construcció del mur. Beit Jala és una de les ciutats palestines 
més antigues, a les faldes d’una muntanya d’oliveres centenàries, vinyes i arbres fruiters, 
a dos quilòmetres de Betlem. 
 
Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, que forma part 
d’aquesta coordinadora en qualitat de representant de la Conferencia Episcopal Española, 
ha explicat al final de la visita del matí: “els bisbes de quinze conferències episcopals que 
estem a Betlem hem pogut veure aquest matí i des d'ahir a la tarda la situació de 
Cremisan. L'exèrcit i la policia d'Israel defensen unes terres al·legant qüestions de 
seguretat, que pretenen els palestins. Hem pogut pregar, estar junts, i veure la pressió 
dura contra els habitants que fa l'exèrcit israelià. És una qüestió d'injustícia, que clama al 
cel, perquè no és tant per seguretat, sinó més aviat per poder tenir una ampliació dels 
territoris ocupats. Uns territoris que ara, amb el mur, passarien a la Jerusalem israeliana”. 

Coordinadora de Bisbes a Terra Santa: visita a Beit Jala i Vall de 
Cremisan 
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“També hem pogut celebrar la missa a Beit Jala, on hi ha el seminari diocesà i una 
parròquia. Ha estat una joia viure-ho perquè hi havia tota la comunitat: els cants, la gent 
jove, les famílies... que després hem pogut saludar i parlar. Ens han ofert cafè i pastes. Ha 
estat molt interessant perquè ells senten la necessitat del suport. Tanta gent m'ha dit: 
"Pregueu per la pau! A veure si amb vosaltres es pot fer un esforç per la pau en aquesta 
terra". Jo he respost que ho farem, que pregarem, però que alhora també mirarem de fer 
pressió davant de tots aquells governs a l'exterior i dels dos contendents, que aquí 
podrien i han d'aportar un treball pacient de pau". 

 
A la missa que 
els bisbes han 
concelebrat a 

la parròquia 
de 

l'Anunciació a 
Beit Jala, 

compartint la 
pregària amb 

els cristians 
de la 

comunitat, han 
pogut saludar-

los a la 
sortida, 

personalment. 
 

A la tarda 
viatjaran per 

arribar a 
Amman, en la 

visita a 
Jordània, un dels objectius d’aquest viatge de suport, on hi ha acollits els refugiats que 

s’han vist forçats a abandonar les seves llars com a resultat del conflicte bèl.lic actual 
entre Síria i Iraq. Diumenge mateix es preveu una trobada amb l’església local de 

Jordània per conèixer la situació. 
 Com ha recordat Mons. Vives, la trobada comença a Jordània perquè s’hi viu amb 

equilibris, “és un país petit que ha hagut de rebre un milió i mig de refugiats, i veu els 
límits de la seva capacitat d’acollida. Ara és la ONU, els paisos rics d’occident, som 

nosaltres, les persones que se sentin cridades, els que hem d’ajudar”. La major part dels 
refugiats provenen de Síria. 

 
La Coordinadora de les Conferències Episcopals d’Europa, Amèrica del Nord i Sud-Àfrica 
té com a objectiu el pelegrinatge, la pregària i la pressió. No té com a objectiu recaptació 
de fons econòmics o la construcció de projectes, malgrat que una considerable inversió 
per al desenvolupament i el creixement dels pelegrinatges són conseqüència directa de la 
visita dels bisbes. La pregària és l’ànima de la reunió anual, amb la celebració diària de 
l’Eucaristía, sovint en diferents ritus, i la celebració en comú de la pregària de la Litúrgia 
de les Hores. 

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2015/8018-
coordinadora-de-bisbes-a-terra-santa-visita-a-beit-jala-i-cremisan 
 

http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2015/8018-coordinadora-de-bisbes-a-terra-santa-visita-a-beit-jala-i-cremisan
http://www.bisbaturgell.org/index.php/ca/mitjans-de-comunicacio/noticies/2015/8018-coordinadora-de-bisbes-a-terra-santa-visita-a-beit-jala-i-cremisan
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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   
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 
permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 

interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

“Me voy haciendo 
mayor. ¿De qué 
recursos humanos y 
espirituales 

dispongo?” a càrrec de   

Dr. José Carlos Bermejo Higuera, germà camil 
Doctor en teología pastoral sanitaria, máster en bioética, máster en counselling, posgrado en intervención 

en duelo, experto en gestión de la calidad modelo EFQM, posgrado en gestión de residencias y servicios 
para mayores, coach dialógico. Director del Centro San Camilo: Centro Asistencial (Residencia y Cuidados 

Paliativos), y Centro de Humanización de la Salud. 

Autor de una cuarentena de libros de humanización, numerosos artículos y trabajos de investigación. 

Objetivos 1. Explorar claves de salud relacional en el proceso de envejecimiento personal y 

como religiosos en particular. 
2. Presentar el reto de crecimiento con ocasión del ser mayor. 

3. Proponer claves éticas y espirituales para la estación del enfermar y depender. 
 

Contenidos “Hacia una salud relacional en la vida comunitaria”. 
 Pero… ¿qué es la salud? 

 Posibles “patologías relacionales y espirituales” en la vida comunitaria. 
 La salud que ofrece Jesús. 

 “Oportunidad de crecimiento en la adversidad: resiliencia”. 
 Adversidad y posibilidad de crecimiento: qué es la resiliencia. 

 Factores que favorecen la posibilidad de crecer en la adversidad. 

“Aspectos éticos y teológicos en torno al final de la vida”. 
 Cuestiones éticas para afrontar conflictos. 

 Manejo del dolor y el sufrimiento 
 

 

Data: 6 de febrer de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i 15,30-17,30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

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

Recursos humans i espirituals per a una etapa clau 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Recomanacions del Concili Provincial 
Tarraconense sobre l’ecumenisme i el 
diàleg interreligiós. 
 
El Concili recomana: 

Que es procuri de fomentar i revitalitzar el 
diàleg ecumènic amb les altres 
confessions cristianes del nostre país tant 
a nivell diocesà com interdiocesà. Que es 
doni més importància a la formació 
ecumènica i que, tant en els centres 
teològics com en les catequesis de les 
comunitats, s’estudiïn els principis catòlics 
de l’ecumenisme d’acord amb el Vaticà II i 
amb els documents posteriors.A un altre 
nivell, que es fomenti el diàleg 
interreligiós, especialment amb les altres 
religions presents a Catalunya. 

(Concili Provincial Tarraconense 1995, 
núm. 127) 

 

Acte d’inauguració de la 
Setmana de pregària 

per la unitat dels 
cristians 

Celebració presidida per Mons. Joan Josep 
Omella, arquebisbe de Barcelona, amb la 
participació de representants de les diverses 
confessions cristianes 
 
Lloc: Catedral de Barcelona 
Dia: 18 de gener 
Hora: 20 h 

Links a documents d’interès: (pitjar el signe +) 

 

Guions - Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 18-25 de gener de 2016 [+] 
 
Cartell Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 18-25 de gener de 2016 [+] 
 
El mensaje de la Declaración Nostra ætate es siempre actual, Catequesis del Papa [+] 
 
Representantes de diferentes religiones elogian "Nostra aetate" en su cincuenta 
aniversario [+] 

Setmana de pregària per la unitats dels cristians 2016 

http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/2834/ca/Octavari_2016.pdf
http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/2833/ca/Cartell_2016.pdf
http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/2751/es/El_mensaje_de_la_Declaracion_Nostra_%C3%83%C2%A6tate_es_siempre_actual.docx
http://www.bisbatsantfeliu.cat/uploads/recursos/contingut/2750/es/Representantes_de_diferentes_religiones_elogian_NOSTRA_AETATE.docx


  
 

    15 | 28 

 
 
Hermano Alois: “Cuando la Iglesia vive solo para salvaguardarse, los jóvenes le dan 
la espalda” 

Publicado el 08.01.2016. En el nº 2.971 de Vida Nueva 

El prior de Taizé conversa con ‘Vida Nueva’ durante el Encuentro de esta Navidad 
en Valencia 

J. R. NAVARRO PAREJA 
(VALENCIA) | El hermano Alois 
Löser (Nördlingen, Alemania, 
1954) nos recibe el último día 
del año en una modesta estancia 
del antiguo convento de los 
franciscanos de Valencia, en el 
que la comunidad de Taizé ha 
instalado en las últimos meses un 
improvisado cuartel general desde 
el que coordinar la “peregrinación 
de confianza” que ha organizado 
en la ciudad. Es cercano y 
humilde, como el mobiliario del 

lugar que acoge. Apenas un viejo escritorio al que un mantel blanco impoluto le cubre 
los arañazos del tiempo, unas sillas, un icono y la luz indirecta de dos flexos enfocados a 
la pared. Un entorno que habla de esa búsqueda de la belleza en la sencillez que 
irradian los actos de Taizé. 

El hermano Alois ha llegado unos días antes a Valencia, proveniente de Homs, en 
Siria, donde ha pasado la Navidad “acompañando a aquellos que están sufriendo por la 
violencia entre las ruinas”. Allí se ha encontrado a unos jóvenes distintos a los de Europa, 
“unos jóvenes que no tienen esperanza”. Y explica que “van a la Iglesia por tradición, y 
allí, cuando se lee el Evangelio es como si esa tradición les devolviera la esperanza. Es 
una situación al contrario de la nuestra, y 
por eso quise que mis primeras palabras a 
los reunidos en Valencia fueran para 
transmitirles un mensaje de los jóvenes 
sirios”, añade. 

Desde su experiencia, el hermano Alois 
afirma que ve en los jóvenes europeos 
actuales dos tendencias contrapuestas. Por 
una parte se encuentra “el desánimo 
provocado por el paro, por no percibir un 
futuro claro, por la decepción con la política. Es como un miedo al futuro, que cada 
vez es más fuerte”. La otra idea “es más positiva, pues veo que hay más iniciativas 
locales para cambiar las cosas. Iniciativas para compartir, como los coches o los 
servicios. No se espera solamente que el cambio venga desde arriba. Eso promete”. 

En la sociedad europea “también se dan estas dos tendencias. La tentación de cada país 
para sí mismo, de cerrar las fronteras. Pero los jóvenes quieren a Europa. Lo hemos 
visto en este encuentro”. Y es que jóvenes provenientes de la Europa del Este han 
pasado más de tres días de viaje en autobús para llegar a Valencia. “No es un viaje 
turístico –destaca–. Europa es una realidad y no podemos dar marcha atrás”. 

Trobada de Taizé a València 

http://www.vidanueva.es/2016/01/08/hermano-alois-cuando-la-iglesia-vive-solo-para-salvaguardarse-los-jovenes-le-dan-la-espalda/
http://www.vidanueva.es/2016/01/08/hermano-alois-cuando-la-iglesia-vive-solo-para-salvaguardarse-los-jovenes-le-dan-la-espalda/
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En ese contexto hay que entender también los “grandes cambios de la sociedad, como la 
presencia de los refugiados. Es algo que viene de hace unos años, pero ahora nos damos 
cuenta. Eso va a dar un nuevo rostro a nuestra sociedad. Ahora comprendemos que 
África no está lejos, que Siria no está lejos”. En esta Europa, “la Iglesia anima cada 
vez más a la solidaridad”. Este año, Taizé ha elegido como tema para la reflexión El 
coraje de la misericordia. Alois destaca que “la misericordia no es solamente un 
sentimiento. La misericordia, la compasión, es necesaria para nuestra sociedad, incluso 
en el perdón. En nuestros países hay heridas del pasado, de la historia, y debemos 
trabajar para curarlas. Y la Iglesia puede contribuir mucho, sobre todo para dar una 
confianza de cara al futuro y entre las personas”. 

Los jóvenes siempre han sido una prioridad para Taizé. Como aquellos a los que Juan 
Pablo lI llamó, ya hace décadas, “la esperanza de la Iglesia”. Sin embargo, aquellos 
jóvenes hoy son adultos, y la esperanza de una Iglesia diferente que parecía vislumbrarse 
en aquellas palabras se ha difuminado. La pregunta, en este sentido, a Alois es doble: 
¿qué hemos hecho mal para que no se materializara esa esperanza? ¿Y cómo 
conseguir que esos miles de jóvenes que se han reunido en Valencia sí sean esperanza 
para la Iglesia? “Vivimos un momento donde muchas cosas están cambiando en la 
Iglesia”, reconoce. 

 “Y debemos darnos cuenta de que la Iglesia no existe para ella misma. Los jóvenes son 
muy sensibles a eso”. Por esa razón, “cuando la Iglesia vive solo para salvaguardase, 
entonces los jóvenes le dan la espalda. Pero cuando la Iglesia está ahí para todos, 
sobre todo para los pobres, ahí está la actualidad del Evangelio”. 

“A los jóvenes les dije que los cristianos forman la comunión visible del cuerpo de 
Cristo. Pero Jesús vino para una comunión todavía más amplia: en el corazón de Dios 
hay solamente una única familia humana. Si conseguimos mostrar esto, el mensaje del 
Evangelio habla. Me doy cuenta de que para los jóvenes es más difícil creer. Ya no 
están llevados por la tradición, y eso no es algo que sucede solo en la Iglesia, hay una 
desconfianza en las instituciones. Los jóvenes quieren vivir su libertad cada vez más y 
encontrar una fe personal. Podemos lamentarnos sobre eso, pero es la realidad. 
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Debemos ayudar a los jóvenes a encontrar una fe personal y por ahí descubrirán el valor 
de la tradición”. 

Y por eso, cuando le preguntamos sobre cuáles van a ser los frutos del encuentro, 
exclama: “¡La alegría de estar juntos!”. “Eso es mucho. En esta situación, hay una 
alegría de ser Iglesia, tanto en los jóvenes que han participado, en las familias que los han 
acogido y en la vida de las parroquias”. 

En busca de “ensanchar” el diálogo interreligioso 

 “No lo sé”. El hermano Alois responde con una apesadumbrada franqueza cuando le 
preguntamos cómo se puede dialogar con aquellos integristas que niegan cualquier 
posibilidad de acuerdo, que desprecian a quienes no comparten su fe. “El diálogo con 

algunos grupos parece 
actualmente imposible. 
Es muy grave. Hay una 
esperanza con esas 
negociaciones políticas 
que van a abrirse en 
enero sobre Siria”. Por 
eso, propone “buscar el 
cómo ensanchar este 
diálogo lo máximo 
posible”. 

Y nos cuenta la 
experiencia que este 
año han tenido en 
Taizé, donde después 

de los últimos atentados en París “tomamos contacto con la comunidad islámica más 
cercana a nosotros y estamos profundizando en ese contacto. Hemos acogido a una 
familia cristiana y también a once refugiados musulmanes, para tener un diálogo personal 
con ellos”. Un ejemplo que se hizo patente estos días en Valencia, donde una de las 
actividades más significativas fue el encuentro entre judíos, musulmanes y cristianos. 

“Estos días –señala Alois– he animado mucho a los jóvenes a ese contacto personal, al 
menos con los musulmanes que son abiertos. Como cristiano, este diálogo no es 
algo que se añade, sino que es parte de nuestra identidad cristiana. Vemos que los 
musulmanes están muy agradecidos con nuestra actitud, al percibir que no les 
condenamos de manera general”. 

 

Francisco, con Taizé 

“Sean un oasis de misericordia”, dijo el Papa a los jóvenes de Taizé en el mensaje 
enviado para el encuentro. El hermano Alois se ha encontrado con Francisco en varias 
ocasiones. “La primera vez que lo vi en una audiencia –nos comenta– me animó 
muchísimo a que continuáramos, desde Taizé, acompañando a los jóvenes, que 
camináramos con ellos”. Sobre la cercanía del mensaje de este pontificado al mundo, 
destaca que le parece importante que el Papa recuerde de forma constante que “la fe es 
un camino y no hemos llegado todavía a la plenitud. Estamos en camino, en camino con 
todos, con todos aquellos que están heridos, con aquellos que buscan. Eso forma parte 
de la profunda tradición de la fe de la Iglesia y todos los últimos papas lo han dicho 
también, pero es como si Francisco insistiera más en este aspecto. Y eso el hombre 
moderno lo comprende”. 
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II JORNADES DE VIDA RELIGIOSA 
 

 
 

FÒRUM CATALÀ DE TEOLOGIA I ALLIBERAMENT 2016 
 
23-24 de gener 
 
El Fòrum Català de Teologia i Alliberament (FCTiA) és un espai de trobada per a totes les 
persones convençudes que cal construir ponts i sinèrgies per a afavorir una vivència 
alliberadora de l'espiritualitat. El FCTiA és l'expressió catalana dels Fòrums Mundials de 
Teologia i Alliberament, en el marc dels Fòrums Socials Mundials. 
 
El FCTiA no és una associació, ni una federació, ni una web. És un moviment, un procés, 
que anem definint mentre l'anem construïnt. La primera idea d'impulsar el FCTiA va néixer 
a Belém, al Brasil, durant la celebració del Fòrum Mundial de Teologia i Alliberament del 
2009. Des de llavors, hem anat construint xarxa amb totes les persones que han volgut 
participar al projecte. El gener del 2010 vam fer la primera gran trobada, a Barcelona, on 
vam poder veure que som més dels que ens podíem pensar. I avui seguim treballant per a 
compartir experiències i dinamitzar les relacions, és a dir, fent fòrum. 
 
Com ens organitzem? 
L'organització del FCTiA és molt senzilla, ja que pensem, precisament, que no cal crear 
més estructures, jerarquies ni càrrecs, sinó precisament crear transversalitats, i aprofitar 
els valors i les possibilitats de totes aquelles persones, grups i institucions que participen 
al fòrum. Així doncs, la nostra organització es basa en: 
Els convocants 
Els convocants són aquelles persones que van donar suport al manifest del FCTiA. La 
seva missió es vetllar per la fidelitat als objectius que ens vam plantejar en aquell moment. 
 
La comissió gestora, o permanent 
La comissió gestora la formen un nombre reduït de persones, i la seva funció és vetllar 
per la coordinació interna de tots els projectes, i responsabilitzar-se de les necessitats 
pràctiques. No és, però, una junta, en tant que no hi ha cap president, ni coordinador, ni 

Cursos, activitats i formació 
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líder. La comissió gestora pot crear comissions per a dur a terme tasques específiques 
com, per exemple, la comissió responsable de la web. 
 
L'assemblea 
L'assemblea la formen totes les persones 
interessades i implicades en el FCTiA. Ens trobem 
a iniciativa de la comissió gestora, i decidim les 
línies i les actuacions del FCTiA. 
 
En aquesta edició, la trobada estarà organitzada 
en tres grans eixos: 

 Fractures (dissabte al matí) 
 Diàleg (dissabte a la tarda) 
 Acollida (diumenge al matí)  

. Per fer la inscripció heu d'omplir el formulari que 
trobareu seguint l'enllaç de la columna de la dreta 
(Inscriu-te!) i després fer el pagament a les dades 
bancàries que s'indiquen a continuació: 
 
La Caixa, ES48 – 2100 – 3205 – 15 – 2101162047 
 
IMPORTANT: quan feu el pagament al banc, 
sobretot indiqueu el nom i cognom i quin 
pagament feu. Per ex: inscripció i dinar dissabte 
El llibret de convocatòria el podeu descarregar de la web, i el podeu aconseguir en paper 
passant per la recepció de Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13 - Barcelona). 
 

RECÉS PER A HOMES 
 

 
 

Cooperatrices Parroquiales de Cristo Rey 
Casa Mare de Déu de Montserrat 
08140 Caldes de Montbui 
Tel: 93 865 44 96 o 697840559 
http://cpcrcaldes.org 

http://www.teologiaialliberament.cat/p/trobada-2016.html
http://cpcr-caldes.blogspot.com/
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DOCUMENTAL “SANTUARIS DE L’ANTIFRANQUISME” 

US VOLEM FER SABER QUE AQUEST PROPER DIJOUS 14 DE GENER A LES 8 DEL 
VESPRE    ES TORNARA A PROJECTAR EL DOCUMENTAL SANTUARIS DE 
L'ANTIFRANQUISME ALS CINEMES GIRONA DE BARCELONA. C/GIRONA, 175. 

LA PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL ES REPETIRÀ ELS DIJOUS 21 I 28 DE GENER A 
LES 8 DEL VESPRE AL MATEIX CINEMA GIRONA. 

MONTSERRAT: “LES VARIACIONS ROCAMORA” 
 

Et recordem que dijous, 14 de gener, a les 12.30h, tindrà lloc 
al Museu de Montserrat la inauguració de la mostra Les 
Variacions Rocamora, de l’artista tortosí Jaume Rocamora, 
comissariada per Daniel Giralt-Miracle, que es podrà veure 
fins l’1 de maig a l’Espai d’Art Pere Pruna. En aquesta 
exposició, Rocamora transmet la necessitat d’expressar-se 
amb la geometria més depurada, la qual cosa no l’ha privat 
mai de fer una obra càlida, atractiva formalment i 
materialment; i això ho aconsegueix utilitzant cartrons, teixits 
o pasta de paper que l’allunyen dels minimalismes extrems 
que caracteritzen els materials sintètics. On es manifesta més 
aquesta calidesa serà en les estampacions gofrades que es 
podran veure a la mostra. Aquest procediment fa anys que 
Jaume Rocamora l’empra i, motivat per una filosofia 

suprematista, l’artista l’ha anat refinant i quintaessenciant, com es podrà comprovar en les 
peces que presenta a Montserrat. A l’acte d’inauguració intervindran l’artista, Jaume 
Rocamora; Daniel Giralt-Miracle, comissari de la mostra; el P. Josep de C. Laplana, 
director del Museu de Montserrat; i el P. Abat Josep M. Soler. 
 

 

 

 

 L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Mons. Joan-
Enric Vives, a través d’un Decret, ha declarat Sant Francesc 
d’Assís patró del Cos de Banders del Principat d’Andorra, 
després de la sol·licitud presentada per l’Arxiprest de les Valls 
d’Andorra, Mn. Ramon Sàrries, i de la Ministra de Medi 
Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sra. Sílvia Calvó 
Armengol. 
 
De la mateixa manera que el Cos de Policia està sota 
l’advocació de Maria Auxiliadora, el Cos de Bombers sota 

l’advocació de Sant Joan de Déu i el Cos Penitenciari sota l’advocació de la Mare de Déu 
del Remei, ara, el Cos de Banders estarà sota la protecció de Sant Francesc d’Assís, per 
tractar-se del sant patró dels animals i de tota la Creació, ja que va ser proclamat pel 
Papa Sant Joan Pau II, sant patró de l’ecologia.  
El carisma de Sant Francesc s’adequa amb la missió que té encomanada el Cos de 
Banders des de la seva creació el 1988. 
 
La festa del nou Patró del Cos de Banders del Principat d’Andorra s’escau el 4 d’octubre. 

St. Francesc d’Assís declarat Patró del Cos de Banders del Principat 
d’Andorra 
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PROIDE dóna oportunitats a 53.686 
persones durant el 2015. Gràcies per 
fer-ho possible! 

 

Comencem aquest 2016 amb 
il·lusió i ganes de seguir creant 
oportunitats educatives al Sud. La 
solidaritat al Nord, cadascuna de 
les iniciatives que hem dut a 
terme durant aquest 2015, ha 
generat oportunitats per a 53.686 
persones, amb un impacte 
general de 650.430 beneficiaris 
entre Guatemala, Perú, Togo i 
Madagascar.  Aquí us proposem 
un breu resum de cadascun dels 
principals projectes i els seus beneficiaris. Gràcies a tots per fer-ho possible. 

 
Fem la samarreta 2016? 

Vota el millor disseny per a la samarreta de PROIDE que sensibilitza sobre un 
Consum Responsable pel medi ambient.  

Aquest any a PROIDE, amb la campanya 
"Dóna-li un respir" estem sensibilitzant 
sobre la minva i deteriorament de 
recursos naturals arran de la nostra 
forma de viure, produir i consumir. 
Boscos desforestats, desertització, rius 
desviats i contaminats, deteriorament de 
costes, contaminació d’aqüífers, 
desaparició de la biodiversitat, 
catàstrofes naturals, etc., són la 
conseqüència de la petjada ecològica 
que entre tots provoquem, però que 
cadascú de nosaltres pot reduir.  

Una de les formes de sensibilització i 
finançament de projectes educatius que 
fem a PROIDE, és la samarreta. Una 
samarreta, que any rere any, 
centenars d’infants i joves de tot 

Catalunya, llueixen. Ajuda'ns a fer la samarreta 2016! Clica aquí i vota amb "M'agrada" 
sobre els dibuixos més atractius que encaixin millor sobre una samarreta de color pistatxo. 
Tenim temps fins el 24 de gener a les 23:59h. Gràcies! 

 
NOTA: Si hi hagués dificultats d'adaptació del disseny a la samarreta per raons 
tècniques, estètiques o d'ús de nombre tintes, el disseny guanyador podria ser retocat per 
una persona professional. 

PROIDE dóna oportunitats a 53.686 persones durant el 2015 

http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=46b6187989&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=46b6187989&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=4bbb9f53f8&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage1.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=e6c6f02f83&e=9eedb6be52
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Obertes les inscripcions a la Marina Trail 2016. Us esperem el 28 de febrer! 

Obrim inscripcions per a la 4a edició de la Marina Trail! La cursa més solidària del 
Maresme serà el proper 28 de febrer amb dos recorreguts: la mitja marató de 21 Km de 
muntanya, passant per indrets ja clàssics, i una cursa de 12km per als més ràpids o els 
que volen tastar el món del trail. Recordeu que com més aviat feu l'inscripció, més 
econòmic serà el preu: http://marinatrail.cat/ 

I seguim amb bones notícies. Tots els 
beneficis de la cursa de l’any passat es 
van destinar a la construcció d’una aula 
a Togo, concretament al poble de 
Namotong. Doncs bé, estem contents 
de dir-vos que l’aula ja és una realitat i 
que està a ple rendiment! 
 
El 100% dels beneficis de la cursa 
d’aquest 2016 es destinaran a un 
projecte educatiu. Volem equipar un 
taller de formació professional d’una 
escola que està situada a una barriada 
molt humil de Lima, la capital de Perú. 
En aquest centre, els alumnes, a més 

de rebre l’educació formal, per les tardes reben classes de formació professional amb la 
idea de què quan acabin l’escola puguin tenir una sortida laboral i deixar el cercle de la 
pobresa. 
Volem donar les gràcies a cadascuna de les persones que fa possible aquesta festa del 
voluntariat, la solidaritat i l’esport. I sobretot, gràcies a tot l’equip de La Salle Premià de 
Mar perquè sense ells res no seria possible! 

 

 

 

Som tots diferents i per més entesa que hi hagi entre les persones, tard o d’hora surten 
malentesos. L’important és sempre tornar a començar (pàg. 79) 

Piulades al vent. Pensaments d’un captaire de l’Esperit 

http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=f5fe963890&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=3e3fb153de&e=9eedb6be52
http://fundacioproide.us7.list-manage.com/track/click?u=e6645ae8a1f221a0ff52c4e17&id=fc86b99072&e=9eedb6be52
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MISERICÒRDIA: CAL? 

XAVIER SERRA I BESALÚ – Professor de Filosofia 

 
Mai he hagut de ser un heroi. Potser vostè sí. Fent memòria, 
només recordo moments d'especial tensió mentre –sent 
universitari– feia d'alferes al País Basc, en època de violència 
terrorista. Els asseguro que no vaig ser heroi, tot i que el 
regiment on feia d'oficial m'enviava sovint als funerals de 
policies o militars assassinats: movia a compassió. 

Llegint ara les primeres planes de Voces de Chernóbil, de 
Svetlana Alexievich, Nobel 2015 de Literatura, també he sentit 

compassió. La història de Liudmila Ignatenko, esposa d'un bomber rebentat per la radiació 
d'aquell accident del 1986, m'ha fet plorar. Bé, una mica. Ella, embarassada, va estar al 
seu costat els 14 dies de la seva agonia. El seu fill va morir quatre hores després de 
néixer. No segueixo. 

Els humans, tots, tenim sentiments: tristesa, empatia, i molts més. Sembla que ara, 
Francesc, el papa de Roma, vol parlar molt de la misericòrdia: un sentiment més? Aristòtil 
i els estoics la consideraven un defecte, perdonable només en el cas d'ancians i de nens, 
tot i que necessari per a certs aspectes de la vida social. Calia corregir qui era 
misericordiós perquè: a) manifestava emocions 
–compassió, pietat– que pertorbaven la ment i 
impedien jutjar bé la realitat; b) es 
contraposava al principi de la justícia, i c) es 
relacionava amb el sofriment, que, en si 
mateix, és dolent. I encara tenien més motius. 

Contemporàniament, Nietzsche –contra els 
filòsofs emotivistes anglesos– ens ha matxucat 
moralment, encolomant-nos que la compassió 
o la llàstima són característiques dels dèbils. Hem de ser nobles, forts, poderosos, amb 
voluntat de poder oposada al miserable “esperit de ramat”. 

Aleshores: la misericòrdia és nefasta o l'únic camí de salvació? Francesc proposa una 
antropologia intel·ligent, que mira lluny; no cerca ni popularitat ni transgressió: “La paraula 
i el concepte de misericòrdia semblen produir un cert neguit en l'home, que [...] s'ha fet 
amo i ha dominat la terra molt més que en el passat. Tal domini [...] sembla no deixar 
espai a la misericòrdia” (Misericordiae vultus). Però la misericòrdia no és realment un 
sentiment, sinó una virtut (Tomàs d'Aquino, S. Th., II-II, q. 30): no se'n van adonar ni força 
clàssics ni el destraler de Nietzsche. No és de ploramiques ni manifesta debilitat, sinó 
omnipotència, és voluntat: qui té misericòrdia és qui té força. 

Els sentiments, a vegades, ens fan dèbils; la misericòrdia, no: constitueix dones i homes 
valents. Com la Liudmila Ignatenko, misericordiosa amb el seu marit destrossat per la 
radiació. En Nietzsche quasi ens enganya. Ara sabem que es va equivocar, també en 
això: cal misericòrdia. 

El Punt Avui. 12 gener 2016 
 
 
http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/931721-misericordia-cal.html 

ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA 

“Els sentiments,  
a vegades,  
ens fan dèbils;  
la misericòrdia, no” 

http://www.elpuntavui.cat/opinio/article/8-articles/931721-misericordia-cal.html


  
 

    24 | 28 

Homilia del Papa: “LAS OBRAS DE MISERICORDIA SON EL CORAZÓN 
DE NUESTRA FE” 

 
2016-01-07 Radio Vaticana 
  
(RV).- “Las obras de misericordia son el corazón de nuestra fe”. Lo afirmó el Papa 
Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la Capilla de la Casa de Santa 
Marta tras la pausa navideña. Deteniéndose en la primera lectura, tomada de la Primera 
Carta de San Juan Apóstol, el Pontífice advirtió que es necesario estar atentos ante la 
mundanidad y ante aquellos espíritus que nos alejan de Dios, que se ha hecho carne por 
nosotros: 

“Permanecer en Dios”. El Santo Padre Francisco desarrolló su homilía a partir de esta 
afirmación del Apóstol Juan. “Permanecer en Dios – dijo  – es un poco el alcance y el 
estilo de la vida cristiana”. Porque un cristiano “es el que permanece en Dios”, el que 
“tiene en sí al Espíritu Santo y se deja guiar por Él”. Al mismo tiempo – prosiguió – el 
Apóstol pone en guardia al hecho de dar “fe a todo espíritu”. De modo que es necesario 
poner “a prueba a los espíritus, para comprender si provienen, verdaderamente, de Dios. 
“Y ésta – afirmó el Papa –  es la regla cotidiana de vida que nos enseña Juan”. 
 
¿Pero qué quiere decir entonces “poner a prueba a los espíritus”? –  se preguntó –. Y 
añadió que no se trata de “fantasmas”. Sino que se trata de “probar”, ver “qué sucede en 
mi corazón”, cuál es la raíz “de lo que estoy sintiendo ahora, y de dónde viene. “Esto es 
poner a prueba –  dijo el Papa – para saber si lo que “siento viene de Dios” o viene de 
otro, “del anticristo”. 
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Discernir lo que sucede en nuestra alma 
La mundanidad – reafirmó Francisco –  es precisamente “el espíritu que nos aleja del 
Espíritu de Dios, que nos hace permanecer en el Señor”. Por tanto – volvió a preguntarse 
– ¿cuál es el criterio para “hacer un discernimiento correcto acerca de lo que sucede en 
mi alma?”. Y respondió que el Apóstol Juan da uno solo: “Todo espíritu que reconoce a 
Jesucristo que vino en la carne, es de Dios, y todo espíritu que no reconoce a Jesús, no 
es de Dios”: 
“El criterio es la Encarnación. Yo puedo sentir tantas cosas dentro, incluso cosas buenas, 
ideas buenas. Pero si estas ideas buenas, estos sentimientos, no me conducen a Dios 
que se ha hecho carne, no me conducen al prójimo, al hermano, no son de Dios. Por esta 
razón, Juan comienza este pasaje de su Carta diciendo: ‘Este es el mandamiento de Dios: 
que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos recíprocamente’”. 
 
Las obras de misericordia están en el centro de nuestra fe 
Podemos hacer “tantos planes pastorales” –  añadió el Papa –  e imaginar nuevos 
“métodos para acercarnos a la gente”, pero “si no seguimos el camino de Dios que vino 
en la carne, del Hijo de Dios que se ha hecho hombre para caminar con nosotros, no 

estamos en el camino del buen 
espíritu: es el anticristo, es la 
mundanidad, es el espíritu del 
mundo”: 
 
“¡Cuánta gente encontramos en 
la vida que parece espiritual!: 
‘Pero, ¡qué persona espiritual, 
ésta!’; pero no hables de hacer 
obras de misericordia. ¿Por 
qué? Porque las obras de 
misericordia son precisamente lo 
concreto de nuestra confesión, 
que el Hijo de Dios se ha hecho 
carne: visitar a los enfermos, dar 

de comer a quien no tiene comida, cuidar a los descartados… Obras de misericordia: ¿por 
qué? Porque cada hermano nuestro, que debemos amar, es carne de Cristo. Dios se ha 
hecho carne para identificarse con nosotros. Y con el que sufre, es Cristo quien lo sufre”. 
 
Si el espíritu viene de Dios me lleva al servicio a los demás 
“No dar fe a todo espíritu y estar atentos  – reafirmó el Papa – poner a prueba a los 
espíritus para saber si provienen verdaderamente de Dios”. Y subrayó que “el servicio al 
prójimo, al hermano, a la hermana que tiene necesidad”, que “tiene necesidad incluso de 
un consejo, que tiene necesidad de ser escuchado”, “estos son los signos de que vamos 
por el camino del buen espíritu, es decir, el camino del Verbo de Dios que se ha hecho 
carne”: 
 
“Pidamos al Señor hoy la gracia de conocer bien qué cosa sucede en nuestro corazón, 
qué cosa nos gusta hacer, es decir, lo que a mí me toca más: si el espíritu de Dios, que 
me lleva al servicio de los demás, o el espíritu del mundo que gira en torno a mí mismo, a 
mis cerrazones, a mis egoísmos, a tantas otras cosas… Pidamos la gracia de conocer 
qué cosa sucede en nuestro corazón”. 
 
(María Fernanda Bernasconi - RV). (from Vatican Radio) 
 

http://es.radiovaticana.va/news/2016/01/07/papa_las_obras_de_misericordia_son_el_coraz%C3%B3n_de_nuestra_fe/1199394
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Mon. Joan Josep Omella, arquebisbe de 
Barcelona  
El passat 26 de desembre, festivitat de Sant 
Esteve, l’arquebisbe Joan Josep Omella va 
prendre possessió de la seva nova responsabilitat 
a la catedral de Barcelona. Fou un acte marcat 
per una gran concurrència de bisbes, sacerdots, 
fidels i per l'acompanyament de les comunitats on 
fins ara havia estat bisbe.  
En la primera homilia com a nou pastor de 
l'arxidiòcesi, Omella va relatar tres actituds amb 
les quals vol començar el seu episcopat i amb les 
quals no ha volgut amagar el repte que suposa 
conèixer una nova diòcesi com la de Barcelona: 
"Vull fer aquest camí lliure de prejudicis, amb un 
cor obert i unes oïdes atentes".  
Tal com ja ens n’hem fet ressò als fecc informa 
anteriors, i ara que confiem en el seu mestratge i 
guiatge del nou president de la FECC perquè les 
nostres escoles segueixin oferint un servei 
d’Església a la societat catalana. Benvingut, Mon. 
Omella! Des de la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya volem oferir-li la nostra més plena 

col·laboració guiada pel propòsit de servir de la millor manera possible l’Església.  
 
Procés de preinscripció i matrícula. Comencen les actuacions  
La presència a les Comissions de Garanties d’admissió  
Tot i que encara no s’ha publicat la resolució sobre el procés de preinscripció i matrícula 
d’enguany, hem començat a rebre les sol·licituds de designació de representants a les 
comissions i les comencem a gestionar.  
És un bon moment per ressaltar, com ho fem darrerament, la importància de la 
participació activa en aquestes comissions, tant per part dels representants de la titularitat 
com dels pares i mares.  
Des de la Secretaria Institucional de la FECC ja s’ha contactat amb les escoles per tal de 
sol·licitar aquesta presència. També des de la Confederació Cristiana d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) es procedirà, com cada any, a 
demanar-vos representants de pares i mares per a les citades comissions, recordant-vos 
que el requisit és que siguin membres del consell escolar del centre. Insistim ara que 
l’admissió d’alumnes té una especial rellevància a causa de la crisi demogràfica i ens cal 
ser-hi presents i tenir informació de primera mà de com funciona i es desenvolupa el 
procés.  
Recordem també la importància que el representant de la titularitat dels centres concertats 
conegui la situació de les escoles cristianes de la zona que és competència de cada 
comissió. És important que, d’un o de l’altre costat, es propiciïn els contactes previs a les 
reunions d’aquests òrgans.  
També es molt important que els representants del sector coneguin la legalitat del procés. 
Per això, de la mateixa manera que s’ha anat fent en les campanyes precedents, us 
anirem proporcionant en documents adjunts els comentaris i aclariments sobre alguns 
dels aspectes que poden esdevenir conflictius. Sigui com sigui, ens teniu a la vostra 
disposició per a qualsevol consulta en relació a les tasques de les comissions. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 581 / 11.01.2016 
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L’any 2003, a l’Iraq hi havia un milió dos-cents mil cristians. Ara només n’hi queden 
300.000. El documental Guardianes de la fe vol denunciar la persecució religiosa dels 
cristians a l’Iraq i posar en relleu la seva vivència de fe. És el treball d’un grup de joves 
periodistes catalans que van passar un mes al Kurdistan iraquià. “Signes dels temps” 
entrevista Jaume Vives, periodista i director de Guardianes de la fe. 
 
Altres temes: 
- Presentació de la col·lecció de llibres Petit Fragmenta. Conversa amb Inês Castel-
Branco, editora i fundadora de Fragmenta Editorial. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Maria de Santa Maria de Palautordera. 
 

 

Data: 17 de gener de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
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15 dv 
Estació d’enllaç: festival de la Vida Consagrada al Casal Loiola. Vocalia de 
Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC 

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

25 dl CEVRE: formació inicial 

28 dj AVC Roma: vigília inicia en la Basílica de Sant Pere 

29 dv AVC Roma: dia de “Reunió conjunta” 

30 ds AVC Roma: Jornada de trobada: Ordo Virginum, Vida Monàstica, Instituts 
Apostòlics, Instituts Seculars, nous Instituts o noves Formes de Vida 
Consagrada  

31 dg 
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La Sra. Olga Mª Sánchez, des d’aquest mes de gener, s’ha incorporat com a secretària 
auxiliar de l’URC tot cobrint interinament la baixa de la Sra. Noemí Pujol. 
El seu horari laboral d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 2/4 de 10 del matí a 
2/4 de 2 de la tarda. 
Telèfon: 933 024 367 
Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Benvinguda! 

 
 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
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  
 
 

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: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 
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