
  
 

 

 
 

 
 
 

 at illem Josep Chaminade  

 

Barcelona, 9 de juny de 2016                                                                                ANY IX. núm.       

Visita de la Junta de l’URC a l’arquebisbe Joan Josep Omella 

El dia 3 de juny, la Junta Directiva va visitar a l’arquebisbe Joan Josep Omella. 
D’esquerra a dreta: P. Eduard Pini, Gna. Consol Muñoz, Gna. Rosa Masferrer, 
Arquebisbe, P. Màxim Muñoz, Gna. Pilar Rovira i G. Lluís Serra. Estava absent 
per motius justificats, el P. Llorenç Puig. 
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RAP: 50 ANYS DE LA PRIMERA REUNIÓ 
Cova de Sant Ignasi – 08240 Manresa (el Bages)  

Tels. 938751579, 689908133 i 933012350 
 

························································································································ 
La Cova de Manresa va acollir ahir, 8 de juny, la 125 reunió d’abats i provincials, que 
celebrava el 50 aniversari de la primera reunió, tinguda a Barcelona el 21 de maig de 
1966, a la casa de les congregacions marianes, del carrer Rosselló, 223. Incloem aquí 
l’horari i el temari de la reunió. 

Horari: 
 

 10.15, recepció; 10.30, sessió del matí; salutació, pregària i presentació del temari; 
13.00, eucaristia, dinar i sobretaula; 14.30, sessió de la tarda; 18.00, comiat. 

 
 
Temari: 
 

 Benvinguda del delegat del provincial dels jesuïtes. 

 Pregària: Invocació a l’Esperit Sant.  

 Memòria eterna per als nostres germans Josep Vives (+26.12.15), Servacio López 
(+02,01.16), Cebrià Pifarré (+05.01.16), Jesús Hereu (+16.01,16), Jaume Pallerolas 
(+17.02.16), Francesc Tulla (+25.03.16) i Francesc Gamissans (+19.05.16). 

 Cridats al servei de la comunitat: Octavi Vilà, abat de Poblet (03.12.15), Ricard Costa-
Jussà, provincial dels claretians (17.01.16) i Manuel Antoni Anglès, conseller general de 
l’orde de la Mercè (19.05.16).   

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

 L’exhortació apostòlica postsinodal “Amoris laetitia”, (19.03.16), del papa Francesc, en 
cerca del sentit profund de l’experiència matrimonial als nostres dies. “Camineu famílies, 
no deixeu de caminar”, - diu el papa.  

 El papa Francesc s’obre a crear una comissió oficial per estudiar les possibilitats del 
diaconat femení. Reaccions: la voluntat d’aclarir la qüestió, un fet positiu.  

125ª Reunió d’Abats i Provincials (RAP) 
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 450è aniversari de la mort de la santa carmelitana Maria Magdalena de Pazzi (1566- 
1607): profecia i renovació interior en temps de reforma. I, ara i aquí, què? 

 Jornada de formació sobre la protecció de la infància i la prevenció d’abusos a menors 
(Barcelona, 15.05.16), de la Fundació Escola Cristiana, 1) per la cultura de la prevenció, 
i 2) per un protocol nou d’actuació.    

 Sobre el drama dels refugiats: com coordinem esforços per acollir-los. 

 La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre l’educació pública, al Parlament de 
Catalunya (18.05.16): 1) com s’ha viscut la proposta de tancar en 10 anys els centres 
concertats? i 2), de retruc, com ens fem presents en els espais de debat. 

 Les celebracions del 50è aniversari del Sindicat d’Estudiants Universitaris de BCN 
(SDEUB), la Caputxinada: la seva significació històrica amb perspectives de futur.   

 Reunió vinent: dia i lloc. 

 Torn de paraules. 
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El Tribunal Suprem dels EUA reconeix la llibertat religiosa davant de la intromissió 
del govern Obama 

La germana Loraine McGuire, provincial de les Germanetes dels Pobres, atén els mitjans davant 
de la seu del Tribunal Suprem. 
 

Joan Piñol Redacció | Catalunya Cristiana 5 de juny 2016 
 
Les Germanetes dels Pobres han obtingut una primera victòria judicial en la defensa de la 
seva llibertat religiosa. El Tribunal Suprem nord-americà, per unanimitat, ha anul·lat 7 
sentències d’instàncies inferiors que les Germanetes i 300 entitats més havien apel·lat. Tot 
i així, l’Alt Tribunal no ha resolt sobre el fons de la qüestió i s’ha limitat a instar les entitats 
i el govern de Barack Obama a arribar a un acord. 

El cas presenta una gran complexitat jurídica i política. El president Obama, en el seu esforç 
per garantir l’accés a la sanitat, va aprovar l’any 2010 la polèmica Affordable Care Act, més 
coneguda com a Obamacare. En un estat on no hi ha sanitat pública, la intenció de 
l’administració Obama era obligar les empreses i organitzacions a contractar una 
assegurança obligatòria per als seus treballadors. El problema va sorgir perquè aquesta 
llei obligava també a incloure l’accés a l’avortament, a contraceptius i a esterilitzacions a 
tots els treballadors. D’immediat, moltes entitats van protestar perquè l’obligació violava la 

seva llibertat de consciència ja que els obligava a finançar amb els seus diners actes en 
contra de les seves creences.  

Estats Units: Primera victòria de les Germanetes dels Pobres 
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Després de manifestancions i protestes, Obama va accedir a incloure una única excepció: 
les confessions religioses estarien exemptes totalment però només comprenent bisbats o 
parròquies però no entitats de titularitat religiosa. Així, ni les empreses privades ni les 
organitzacions sense ànim de lucre hi estaven incloses. El Tribunal Suprem en una 
sentència de l’any 2014, va reconèixer l’objecció de consciència però només per a les 
empreses amb ànim de lucre.  

El Papa va visitar un convent de les Germanetes el 23 de setembre passat en el marc de la seva 
visita als Estats Units 

Monges populars 

La insígnia d’aquesta lluita han estat les Germanetes dels Pobres. Amb 30 cases repartides 
pel país, aquesta congregació que té cura d’ancians que no tenen recursos estava obligada 
a finançar actes que violen la moral cristiana, com ara avortaments. La germana Loraine 

Marie Maguire, provincial de les Germanetes als Estats 
Units, va afirmar: «Nosaltres realitzem aquest servei 
d’amor per raó de la nostra fe i no ens poden obligar a 
escollir entre cuidar els ancians i ser fidels a la nostra 
fe.» 

Aquestes monges s’han convertit en un inesperat i 
popular adversari del govern Obama. Segons una 
enquesta publicada el 2012 (a l’inici de la polèmica) 
només un 44% dels estatunidencs opinaven que calia 
forçar les entitats a pagar aquests serveis. El 

vicepresident de la Conferència Episcopal, el cardenal Di Nardo, va reconèixer que si el 
cas hagués estat «els bisbes contra el govern» no hi hauria hagut tant de suport però «es 

tracta de les Germanetes, i no et poden caure malament, s’evidencia que no és un conflicte 
institucional sinó de consciència». 

L’administració 
Obama imposava a 
les entitats caritatives 
finançar avortaments 
i contraceptius als 
seus treballadors 
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La congregació, juntament amb altres entitats catòliques però també protestants com ara 
escoles, universitats i hospitals, va ser multada pel govern a pagar 100 dòlars cada dia per 
cada institució mentre no complissin amb el finançament d’avortaments. Les germanetes 
van afirmar que no pagarien i que estaven disposades a arribar fins al final. En primer 
terme, el Tribunal Suprem va susprendre totes les multes l’any 2014 mentre no arribés la 
sentència. Finalment, amb la decisió «Zubik versus Burwell», feta pública el 16 de maig 
passat, el Tribunal ha veredictat que el govern no pot imposar aquestes multes. 

Molts analistes han criticat la decisió perquè no resol sobre el fons de la qüestió, és a dir, 
si l’obligació que fixa l’Obamacare és compatible amb la llei de Llibertat Religiosa del 1993 
que garanteix l’objecció de consciència. La culpa 
d’aquesta indefinició de la sentencia rau en el fet que, 
des de la mort del jutge Scalia el passat febrer, el 
Tribunal Suprem el formen quatre progressistes i 
quatre conservadors. Per evitar l’empat a quatre, han 
decidit tornar el cas a les instàncies inferiors. El mateix 
The New York Times reconeixia en un editorial que «no 
se soluciona res perquè, encara que s’arribi a un acord, 
altres entitats poden demandar l’administració per vulneració de l’objecció de consciència». 

Tot fa pensar que és difícil que s’arribi a un acord. El govern Obama ha proposat que les 
entitats hagin d’omplir un formulari demostrant la seva objecció i que llavors sigui la 
companyia asseguradora qui pagui la inclusió dels avortaments. Tot i això, les Germanetes 
ja han avisat que no hi están disposades perquè «en la quota de l’assegurança, sense dir-
ho, ja estaríem pagant-ho». L’advocat de la congregació va explicar que les Germanetes 
«estarien encantades de poder ser objectores de consciencia però el govern insisteix que 
siguin col·laboradores necessàries». La Conferència Episcopal, en un comunicat, es 
preguntava: «El president vol assegurar la cobertura sanitària de la població o està més 
interessat a beneficiar les empreses avortistes?» El papa Francesc ha donat ple suport a 
les Germanetes. En el seu viatge al país el setembre passat, va visitar un convent de la 
congregació, va fer un acte específic en defensa de la llibertat religiosa i va denunciar «les 
diverses formes de tirania» que volen reduir la religió «a una subcultura privada». Les 

germanetes han aconseguit una primera victòria però encara queda una llarga lluita per 
defensar la llibertat de viure d’acord amb les seves creences. 
 

GERMANA LORAINE 
«Que no ens obliguin 
a escollir entre cuidar 
els ancians i ser fidels 

a la nostra fe» 
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Deixeu-nos viure íntimament barrejades amb 
la humanitat, com el llevat en la massa, va 
proclamar la germaneta Magdaleine al papa 
Pío XII en els orígens de la fundació de les 
Germanetes de Jesús, entorn de 1953. Ara és 
una altra religiosa, Dolores Aleixandre, qui 
prologa el llibre que recull els escrits 
essencials que descobreixen l'interior 
d'aquesta dona: "Ens posa en contacte amb 
el somni i el projecte d'una dona de la qual es 
pot dir que la vida religiosa "no és igual a partir 
de germaneta Magdaleine". Ella va ajudar als 
pobres més pobres i va projectar la seva vida 
religiosa barrejada amb la gent, alguna cosa 
sorprenent en un temps preconciliar. El llibre 
es distribueix per temes vertebrats pel sentir 
de la congregació: "Testimoni de Jesús, 
viuràs barrejada amb la humanitat com el 
llevat en la massa". 
 
 
HERMANITA MAGDELEINE DE JESÚS | 
Germaneta Josefa Assumpta de Jesús 

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS DE LA INFANCIA 

Magdeleine Hutin nació en París el 26 de abril de 1898. Sus raíces familiares estaban en 
Lorena, en el este de Francia. Cuando era pequeña pasaba los veranos en casa de su 
abuela, en un pueblecito a 40 Km. de la frontera alemana. En este lugar se da cuenta 
entonces dolorosamente de las divisiones y fronteras que dividen a los pueblos. 

Era la menor de una familia de seis hijos. En 1918, al acabar la primera guerra mundial, 
se encuentra sola con sus padres, porque la familia había sido diezmada por la guerra y 
la enfermedad. Los padres de Magdeleine, profundamente creyentes, transmitieron la fe 
a sus hijos, de tal modo que desde muy pequeña, Magdeleine tuvo el deseo de entregar 
su vida a Dios. Su padre le transmitió también su amor a África y a los árabes. 

VOCACIÓN Y DIFICULTADES 

Gracias a la biografía escrita por René Bazin, descubrió en 1921 al Padre de Foucauld – 
el Hermano Carlos de Jesús –. La lectura le impacta profundamente y encuentra allí todo 
el ideal con que soñaba: “Jesús-Amor”, el Evangelio vivido... Está segura que el Señor la 
llama a ser una de esas “hermanitas” que el hermano Carlos deseó tanto. Aunque esta 
vocación aparezca ante los ojos humanos completamente irrealizable, debido a su poca 
salud. Sin embargo, con la fe extraordinaria en “Jesús, Señor de lo imposible” que la 
caracteriza ya en esa época, suplica cada noche al Señor que apresure su partida hacia 
África del Norte... 

En 1935 se le declara una artritis deformante. Frente a los rápidos progresos del mal, el 
diagnóstico es tajante: dentro de poco estará completamente inválida – excepto tal vez si 

Germaneta Magdeleine de Jesús 
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se va a vivir a un país completamente seco, donde no caiga ni una gota de agua... ¡como 
el Sahara...!  

Esta situación personal fue para el sacerdote que la aconsejaba el signo 
esperado: “Váyase deprisa, me dijo; el Señor la cogerá de la mano y usted dejará que él 
haga... si le digo con tanta firmeza que tiene que irse es porque humanamente ya no es 
capaz de nada; por lo menos, si algún día hace algo, será de verdad Dios que lo habrá 
hecho, porque sin él usted no podría nada, absolutamente nada”.Toda la fundación 
descansa sobre estas palabras proféticas. 

CAMINO DE ARGEL Y TRABAJO APOSTÓLICO EN BOGHARI 

Octubre de 1936. Tres mujeres sin fuerzas desembarcan en Argel: Magdeleine con su 
anciana madre, a quien no ha podido abandonar, y Anne, una joven que comparte sus 
aspiraciones. A su llegada un sacerdote, el padre Declerq, le pide que le ayude a fundar 
“una casa de beneficencia del Padre de Foucauld” en Boghari, pueblo situado en la 
meseta argelina. Las instala en pleno barrio árabe. 

 Precisamente entonces, en medio de una vida muy atareada, Magdeleine tuvo lo que 
llamará “un sueño hermosísimo”. El Niño Jesús se le apareció...” Guardará siempre una 
extrema discreción sobre este 
acontecimiento, pero no dejará de afirmar 
que el Niño Jesús es el verdadero fundador 
de la Fraternidad, y la infancia espiritual la 
piedra angular de la espiritualidad de las 
hermanitas de Jesús... Dirá: “mucho más 
que la fundación de una nueva 
congregación, el Señor me ha dado otra 
misión, la de hacer amar al Niño Jesús 
recibido de manos de la Virgen”. 

Pero la actividad desbordante de la vida en 
Boghari deja a Magdeleine insatisfecha: 
siente que le falta algo esencial: la dimensión 
contemplativa. Para pedir luz, se va en 
peregrinación con Ana a El Golea, a la tumba 
del Hermano Carlos. Encuentra allí por 
primera vez al Padre Voillaume, con quien 
será llamada a colaborar durante toda la vida. Se encuentra también con Monseñor Nouet, 
Prefecto apostólico del Sahara, y le habla de sus deseos. 

A su regreso a Boghari, las cosas se precipitan: el padre Declerq, a quien ella había 
expresado su insatisfacción, le comunica que ha encontrado unas religiosas para 
reemplazarlas... Mons. Nouet le propone que hagan, ella y Ana, un año de noviciado con 
las Hermanas Blancas, en Argel, para poder después acogerlas en el Sahara como 
religiosas. Pide también a Magdeleine que escriba durante ese noviciado la Regla de las 
Hermanitas de Jesús... 

PROFESIÓN RELIGIOSA PARA SERVIR A LOS NÓMADAS 

El 8 de septiembre de 1939, pocos días después de la declaración de la segunda guerra 
mundial, la hermanita Magdeleine de Jesús hace en Argel su primera profesión. Esta fecha 
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se considera como la de la fundación de las Hermanitas de Jesús. La hermanita 
Magdeleine pensaba entonces que debía fundar una “congregación de hermanitas 
nómadas” consagradas exclusivamente al Islam. 

Ya en octubre de ese año nació la primera fraternidad en Touggourt, oasis situado en 
pleno desierto, a 600 km. de Argel. En el lindero del oasis vivían bajo tiendas un centenar 
de familias nómadas, que la pobreza había obligado a agruparse. Es ahí que la hermanita 

Magdeleine consiguió un terreno con un viejo edificio medio invadido por la arena. Serán 
necesarios varios años de trabajo encarnizado para hacerla más o menos habitable, - y 
esta “obra” se convierte en cosa de todos... 

Anne se fue, y Magdeleine se encontró durante algún tiempo completamente sola en 
medio de los nómadas, trabajando duramente con ellos, poniendo en ellos una confianza 
total. Confiada a ellos de una cierta manera. Esta experiencia única de respeto, de 
confianza y de amistad recíprocas puso un sello para siempre en la Fraternidad. 
Hermanita Magdeleine quedó confirmada en su certeza de que “puede existir una amistad 
verdadera, un afecto profundo entre seres que no son ni de la misma religión, ni de la 
misma raza, ni del mismo ambiente social”. 

A partir de 1940, empiezan a presentarse algunas jóvenes para seguir este camino de 
seguimiento de Jesús. Pronto se ve la necesidad de pensar en su formación antes de que 
lleguen al Sahara. Será en “El Tubet”, a 3 km. de Aix-en-Provence,  una casa de campo 
muy sencilla ofrecida por la diócesis. Desde entonces, Magdeleine va y viene entre 
Touggourt y El Tubet. 

Además, para asegurar la subsistencia de esas jóvenes, en ese tiempo de restricciones, 
empieza a dar conferencias. Sola, muchas veces abrumada por las dificultades de los 
viajes, da más de 600 conferencias a través de Francia, con “una deficiente película” sobre 
Touggourt. Sin cansarse habla de Jesús, haciendo descubrir el mensaje del hermano 
Carlos y esta nueva forma de presencia cristiana en el mundo del Islam. 

VIAJE A ROMA Y ENCUENTRO CON EL PAPA 

1944: Hermanita Magdeleine consigue llegar a Roma, que se encuentra aún en zona 
aislada a causa de la guerra. Deseaba mucho este viaje, para presentar allí la Fraternidad 



  
 

    10 | 31 

y sus ideas sobre esta nueva forma de vida religiosa. Fue recibida en audiencia privada 
por Pío XII, y tuvo la emoción y la alegría de sentirse aceptada y comprendida por él. 

Este paso, realizado a pesar de las dificultades, es revelador de una actitud constante de 
la hermanita Magdeleine: debido a su amor por la Iglesia, quiso siempre someter todas 
las novedades con claridad a sus representantes autorizados, sobre todo las realizaciones 
más audaces, poniéndolas bajo sus ojos. 

BOLETÍN VERDE Y ESPÍRITU UNIVERSAL 

Al año siguiente de la visita a la ciudad de Roma redacta un librito dirigido a aquellas que 
se sienten atraídas por la vida en seguimiento del hermano Carlos, el “hermano universal”. 
Este librito, con el nombre de “Boletín Verde” tendrá una gran resonancia. Expone en él 
el pensamiento intuido y amado durante toda su vida: como Jesús “vivir pobre entre los 
pobres y mezclada en la masa humana como levadura”. Una vida contemplativa en medio 

del mundo, con los ojos y el corazón fijos 
en el Modelo único, Jesús, Dios hecho 
hombre entre los seres humanos. En 
1945 era una revolución dar a las futuras 
religiosas este consejo: “Antes de ser 
religiosa, sé humana y cristiana con toda 
la fuerza y la belleza de este término”. 

 El 26 de julio de 1946 es un momento 
crucial: Magdeleine adquiere de pronto la 
certeza profunda de que la Fraternidad, 
hasta allí consagrada exclusivamente al 
Islam, debía extenderse al mundo 
entero, volverse universal. 

A partir de entonces las fundaciones se 
multiplican. Monseñor Carlos de 
Provenchères, arzobispo de Aix en 
Provence, que es el Ordinario de la 
Fraternidad, sigue atentamente y alienta 
los distintos tipos de fraternidades y su 
expansión: fraternidad obrera (1946), 
fraternidad oriental en el rito del país 
(1948), fraternidades consagradas a los 
enfermos de lepra, fraternidad en una 
tienda, con los nómadas y otras. En 

todas partes, Magdeleine lucha para obtener el permiso para que el Santísimo 
Sacramento pueda estar presente en todas las fraternidades, independientemente del tipo 
de alojamiento. 

DEDICACIÓN PREFERENTE A LAS FUNDACIONES 

Navidad de 1949: en la gruta de Belén renuncia al cargo de Priora general, que pasa a la 
hermanita Jeanne. Lo hace para que el gobierno de la Fraternidad  esté asegurado 
independientemente de su persona, y para poder más libremente consagrarse a las 
fundaciones lejanas o arriesgadas. 
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Efectivamente, el ritmo de las fundaciones se acelera. Una fuerza la empuja a llevar por 
todas partes la llama que el Señor le ha confiado, “la antorcha encendida en ella”. El “viaje 
alrededor del mundo” (1953/54) es característico de esta actitud: en todas partes, va en 
busca de las minorías menos accesibles, más abandonadas o despreciadas. Quiere 
decirles: ”el Señor Jesús es tu Hermano (...) y yo vengo a tu encuentro para que aceptes 
ser mi hermano y mi amigo”. “Quisiera sembrar en todas partes fraternidades que fueran 
pequeñas chispas del amor del Señor”. 

FRATERNIDAD CON ROSTRO UNIVERSAL 

En 1959, la Fraternidad ya tiene su rostro universal, con casi 800 hermanitas y 184 
fraternidades difundidas a través del mundo. Este rápido crecimiento no deja de suscitar 
problemas y críticas. La Fraternidad es reconocida de derecho pontificio en 1964. 

La fraternidad de Tre Fontane pasa a ser entonces Fraternidad general. Hermanita 
Magdeleine trabajará hasta su muerte para hacer de la “aldea de Tre Fontane” la casa de 
familia de las hermanitas, y un 
lugar abierto a toda la humanidad. 
Allí acogió a cada uno con 
sencillez y atención, como si fuera 
único. Una de sus grandes 
alegrías fue, en 1967, la visita de 
Pablo VI, venido sobre todo para 
reconocer la Fraternidad en 
nombre de la Iglesia. También la 
visita de Juan Pablo II en 1985. 

Al Papa polaco, la Hermanita 
Magdeleine lo había encontrado 
por primera vez unos treinta años 
atrás, en Polonia, cuando viajaba 
en la “Estrella fugaz”. Daba este 
nombre a una camioneta equipada como caravana, en la que la había obtenido el permiso 
de guardar el Santísimo. Una camioneta con la que recorrió los países del Este, 
prácticamente cada año, a partir de 1956, como turista para establecer fraternidades más 
allá del “Telón de acero”. 

Hasta su muerte, la hermanita Magdeleine será fiel a estos viajes a los países del Este, 
viajes agotadores por causa de su estado de salud. Viaja a estos países con la misma 
actitud que tiene en todas partes: la pasión por la unidad, el deseo de llevarles la 
espiritualidad del hermano Carlos, una amistad humildemente ofrecida a todos. Recuerda 
con fuerza a las hermanitas que “es por el amor que se salvará el mundo”. 

Estos viajes anuales le permitieron tejer lazos de amistad, pero también sostener a las 
hermanitas que habían empezado a vivir en estos países... 

En 1964 pudo por fin entrar en Rusia – era su sueño desde 1949 -. Allí tuvo la posibilidad 
de unirse discretamente a las oraciones de los creyentes en las iglesias ortodoxas. De 
estos encuentros nacen relaciones confiadas con algunos sacerdotes. Con respeto 
profundo y una gran abertura ecuménica hermanita Magdeleine conecta con esa Iglesia y 
funda en ella la Fraternidad. 
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PASIÓN POR LA UNIDAD HASTA EL FINAL 

La pasión de la unidad que arde en su corazón no la incita únicamente a crear lazos con 
personas de otras confesiones cristianas, sino que le inspira el proyecto de poder acoger 
en la Fraternidad, como hermanitas, jóvenes de otras confesiones cristianas. Este 

proyecto, perseguido con perseverancia, se realizará 
con discreción y prudencia. 

El 29 de junio de 1981 Magdeleine escribía a las 
hermanitas: “no he querido hacer sino una obra de 
amor. Y ahora cabe a cada una de vosotras, que 
habéis entrado conmigo en el mismo camino, 
continuar haciendo de él una obra de amor, con la 
conciencia plena de que no os pertenece, sino que 
es una obra de Iglesia”. 

Tal vez estas palabras nos dicen lo que fue la última 
etapa de su vida: muy presente a todo lo que 
formaba parte de la vida de la Fraternidad, pero con 
una cierta discreción y una gran humildad. Envía a 
las hermanitas, bajo forma de “Regla de vida”, el 
texto en el que trabajó toda la vida para que fuera las 
Constituciones. Hasta el fin, trabajó en la redacción 
de su diario y la edición de los libros de Cartas, 
dejando un tesoro que aún no está inventariado. 

El 8 de septiembre de 1989, la Fraternidad celebra 
su jubileo. En su viaje de regreso de Rusia, pocos 

días antes, hermanita Magdeleine sufre un accidente doméstico del que no se recuperará. 
Sus sufrimientos se prolongan durante dos meses, durante los cuales se debilita 
progresivamente, y se encuentra en un estado de dependencia total, pero permanece 
lúcida y atenta a todos. Hasta su último suspiro, une con sencillez su amor de la vida y su 
deseo del encuentro tan esperado con el Amado, su Amado Hermano y Señor Jesús. El 
lunes 6 de noviembre dice varias veces: “Dios mío, no hubiera pensado nunca que fuera 
tan largo (...) no puedo esperar más (...) no puedo esperar más...” 

Este mismo día al atardecer partió con mucha sencillez hacia su Señor. 

En este acto de su muerte, legaba verdaderamente a sus hermanitas lo que había 
deseado tanto: su “gran ideal de una santidad humana” y de “lo extraordinariamente 
sencillo” – añadiendo, con fuerza: “sobre lo humano habrá que injertar el amor divino.” 

Ella que resumía el ideal de la Fraternidad en una palabra: “la unidad en el amor”, debió 
sentirse feliz cuando la misa de funeral congregó en Tre Fontane, el 10 de noviembre, una 
multitud de amigos de todas las confesiones, de todos los ambientes, naciones y razas. 
Signo de que esta mujer, invadida por el amor del Señor, se había convertido de verdad 
en testimonio de la ternura del Padre por todos sus hijos, más allá de todas las barreras. 
Y, simple casualidad o coincidencia misteriosa, fue esa misma tarde del 10 de noviembre 
que se derrumbó el muro de Berlín. 

Vegeu: 
http://www.carlosdefoucauld.org/Biografias/Hta-Magdeleine/Hermanita-Magdeleine.htm 

http://www.carlosdefoucauld.org/Biografias/Hta-Magdeleine/Hermanita-Magdeleine.htm
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Carta apostólica en forma de Motu Proprio: Como una madre amorosa, 04.06.2016 
 

El Papa Francisco ha escrito hoy una carta 
apostólica en forma de Motu Propio en la 
que afirma que la Iglesia, como una madre 
amorosa, ama a todos sus hijos, pero trata 
y protege con un afecto muy particular, a 
los más pequeños e indefensos y esta es 

una tarea que Cristo confío a toda la comunidad cristiana en su conjunto. Esa tarea 
compete a toda la Iglesia pero, subraya el Santo Padre, se debe ejercitar a través de sus 
pastores; por lo tanto los obispos diocesanos, los eparcas y aquellos que tienen la 
responsabilidad de una Iglesia particular, deben emplear una diligencia especial en la 
protección de los más débiles entre las personas que se les encomienden. 

Después, recuerda que el 
derecho canónico ya prevé la 
posibilidad de la remoción del 
oficio eclesiástico "por razones 
graves" y esto se refiere 
también a los obispos 
diocesanos, a los eparcas y a 
los que son equivalentes a ellos 
por la ley. Con 
este Motu Propio, el Pontífice 
precisa que entre esas "razones 
graves" se encuentre la 
negligencia de los obispos en el 
ejercicio de sus funciones, en 
particular en relación a los casos 

de abuso sexual de menores y adultos vulnerables, previstos en el Motu Proprio 
Sacramentorum Sanctitatis Tutela, promulgado por san Juan Pablo II y enmendado por 
Benedicto XVI y en tales casos se establecerán una serie de procedimientos que detalla a 
continuación. 
 
Entre ellos, el obispo diocesano o eparca, o aquel que, aunque de forma temporal tenga la 
responsabilidad de una Iglesia particular, o de otra comunidad de fieles puede ser removido 
de su cargo legítimamente, si por negligencia, ha cometido u omitido actos que hayan 
causado un grave daño a los demás, sea que se trate de individuos, que de una comunidad 
en su conjunto. El daño puede ser físico, moral, espiritual o patrimonial. 
 
Además, el obispo diocesano o el eparca pueden ser removidos sólo si objetivamente han 
faltado de forma muy grave a la diligencia que requiere su función pastoral, incluso sin 
grave culpa moral por parte suya. En el caso de abuso de menores o adultos vulnerables, 
es suficiente que la falta de diligencia sea grave. El obispo diocesano y el eparca son 
equiparables a los superiores mayores de los Institutos religiosos y de las 
Sociedades de vida apostólica de derecho pontificio. 
 
En el segundo artículo del Motu Propio, el Papa precisa que en todos los casos en los que 
aparecen indicios graves de cuanto afirmado anteriormente la congregación competente 
de la Curia romana puede abrir una investigación sobre el asunto, dando aviso a la persona 
así como la posibilidad de aportar documentos y testimonios. Al obispo se le dará la 

Carta apostòlica en forma motu proprio: “Com una mare amorosa” 
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oportunidad de defenderse, lo que hará con los medios previstos por el derecho. Todas las 
etapas de la investigación le serán notificadas y siempre tendrá la oportunidad de encontrar 
a los superiores de la congregación. Dicho encuentro, si el obispo no toma la iniciativa, será 
propuesto por el propio dicasterio. Después de los argumentos presentados por el obispo 
la congregación puede decidir si proceder con una investigación más a fondo. 
Antes de tomar su decisión, escribe en el tercer apartado, la congregación podrá 
encontrarse, según el caso, con otros obispos o eparcas pertenecientes a la Conferencia 

Episcopal, o al Sínodo de Obispos de la Iglesia sui iuris, de la que forma parte el obispo o 
eparca en cuestión, con el fin de discutir el caso. La Congregación toma sus decisiones 
reunida en sesión ordinaria. 
 
En el artículo cuarto se lee que en el caso de que la congregación considere oportuna la 
remoción del obispo, determinará, en función de las circunstancias del caso si emanar , en 
el menor tiempo posible, el decreto de remoción o exhortar fraternalmente al obispo a 
presentar su renuncia en un plazo de 15 días. Si el obispo no responde dentro del plazo 
señalado, la Congregación puede emitir el decreto de remoción. 
Por último, la decisión de la congregación a la que hacen referencia los articulos tercero y 
cuarto deberá ser sometida a la aprobación especifica del Pontífice romano, que, antes de 
tomar una decisión definitiva, será asistido por un colegio especial de juristas, debidamente 
elegidos. 
 
El Motu Proprio, firmado el 4 de junio, entrará en vigor a partir del 5 de septiembre de 2016. 
 
Por su parte, el Padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede, aclara en una nota que la "investigación" en casos de negligencia corresponde a las 
congregaciones competentes, que son cuatro: Obispos, Evangelización de los Pueblos, 
Iglesias orientales, Institutos de vida consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y 
que no está llamada en causa la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque no se 
trata de los delitos de abuso, sino de negligencia en el cargo. También destaca la novedad 
del establecimiento de un "colegio de juristas" que asistirá al Santo Padre antes de tomar 
una decisión definitiva y que se puede prever que dicho colegio esté formado por 
cardenales y obispos.  
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Mons. Juan José Omella | 5 de juny de 2016 

La història que porto per a la nostra reflexió va passar a l’Índia i 
la narra un pare jesuïta, Pierre Ceyrac, missioner durant 
seixanta anys. 

La protagonista és una nena de vuit anys que estava 
convençuda que l’amor pot fer meravelles. El germà petit 
s’estava morint a causa d’un tumor al cap. Els pares, molt 
pobres, havien fet tot el possible per salvar-lo, però no sabien ja 
què més fer. S’havien gastat la seva petita fortuna per curar-lo, 
però no havia estat possible. Una nit, el pare diu a la seva dona: 
"Estimada, crec que hem arribat al final. Només un miracle pot 
salvar el nostre petit". 

La germaneta del malalt escoltava des d’un racó el que deia el 
pare. Surt, se’n va a la seva habitació, trenca la guardiola que tenia i agafant els diners 
marxa corrents a la farmàcia més propera. Es posa de puntetes i posa totes les monedes 
sobre el taulell. La farmacèutica li pregunta: 

-Què és això? Què vols? 

-És per al meu germanet Andreu. Està molt malaltó i vinc a comprar un miracle. 

-Però, què dius?, li respon la farmacèutica. 

-El meu germà es diu Andreu i té un bony al cap, el pare ha dit que només pot salvar-lo un 
miracle. Jo l’estimo molt i per això vinc a comprar el miracle perquè pugui curar-se. 

La farmacèutica li va respondre amb delicadesa, però amb molta tristesa: Mira, aquí no 
venem miracles, no en tenim. 

- Perdoni, si no tinc prou diners miraré de recollir-ne una mica més. Quant costa un miracle? 

Escoltava la conversa entre la nena i la farmacèutica un senyor gran i ben vestit. Es va 
acostar a la nena, que amb llàgrimes als ulls estava recollint les monedes que havia deixat 
al taulell de la farmàcia, i li va dir: Per què plores? Què et passa? 

-Senyor, la farmacèutica no vol vendre’m un miracle i no vol dir-me quant costa ... És per 
al meu germà Andreu, que està molt malalt. La mare diu que caldria operar-lo, però és molt 
cara l’operació i no tenim diners, per això cal un miracle per salvar-lo. Jo he portat tot el 
que tinc. 

-Quant tens? 

-Un dòlar i onze cèntims..., però, sap, puc aconseguir una mica més de diners. 

El senyor va somriure i va dir: Bé. Crec que aquest és exactament el preu d’un miracle. Va 
agafar els diners i amb l’altra mà va agafar la mà de la nena i li va demanar que el portés a 
casa seva i ell miraria de trobar el miracle que volia comprar la nena. 

El senyor que va entrar a casa de la nena era ni més ni menys que el Dr. Carlton Armstrong, 
un gran especialista en neurocirurgia. I va operar el minyó, que unes setmanes més tard 
tornà a casa sa i estalvi. La mare deia: "Aquesta operació ha estat un veritable miracle i em 
pregunto quant ha degut costar". La nena somreia sense dir res. Ella sabia que havia costat 
un dòlar i onze cèntims. Però el que realment va costar va ser l’amor i la fe d’una nena. 

Potser ara ens aniria bé recordar les belles paraules de Jesús a l’Evangeli: "Si no us feu 
com infants no entrareu pas al Regne del cel". Tant de bo el Senyor ens concedeixi una 
gran fe i confiança en Ell, Pare de tots, que vol el millor per als seus fills. 

Que Déu us beneeixi a tots! 

El miracle 
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Formació professional a l’Escola Cristiana de Catalunya, una bona opció!  
En els darrers anys, la Formació Professional s’ha consolidat com a oferta formativa de 
qualitat orientada a una més directa inserció laboral. Així, ha esdevingut motor de 
transformació més enllà del sistema educatiu, prenent cada cop més importància la relació 
entre les empreses i les escoles, que d’aquesta manera poden oferir una formació de 
qualitat. Igualment, la Formació Professional ha esdevingut un element estratègic per sortir 
de la crisi. Aquesta idea ens deixa clara la importància per al nostre futur de mantenir i 
d'incrementar el prestigi dels cicles formatius de FP per fonamentar la nostra competitivitat 
i productivitat futura sobre bases sòlides.  
L’Escola Cristiana de Catalunya té una presència destacada en aquesta oferta, que no és 
precisament producte de l’oportunitat. El nostre col·lectiu recull els precedents històrics de 

l’acció d’institucions d’església en aquest terreny, com les de les 
“escoles professionals salesianes”, pioneres en aquesta 
iniciativa i que s’instauraren a les acaballes del segle XIX, així 
com tantes altres institucions que, des de finals del segle XIX i 
inicis del XX, han maldat per fer de la formació professional un 
genuí servei als alumnes i al país.  
Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Escola Cristiana ha 
volgut sempre enfocar aquests estudis des d’un àmbit ben 
específic -i ha disposat en tot moment d’una secció concreta, que 
ha col·laborat activament amb el conjunt d’escoles que 
incorporen a la seva tasca aquesta oferta educativa- i ha actuat 
i actua de pont i interlocució tant amb els sectors socials i 
productius com amb l’administració educativa.  
La diversitat de cicles formatius de què disposa el sistema 

educatiu actual permet escollir l’opció més adient per a cada situació, i obtenir així una 
titulació que facilita la progressió en el mateix sistema i la incorporació al mercat laboral.  
Per al proper curs, l’oferta abasta 75 títols diferents corresponents a 22 famílies 
professionals, oferts per 53 centres docents ubicats en 24 municipis catalans. Aquesta 
presència és superior a la que s’oferia el curs passat, signe de la bona acollida i el bon 
servei que fan les nostres institucions en aquest marc específic.  
Aquests centres ofereixen Formació Professional en diferents modalitats:  
 

 Ensenyament presencial a les instal·lacions pròpies de l’escola adaptades a les 
necessitats i especificitats de cadascuna de les famílies professionals.  

 Ensenyament semipresencial, modalitat on part de la formació es fa a distància.  
 Ensenyament dual, on l’alumne pot aprendre mentre treballa en una empresa del 

sector.  
 A distància, una FP online que duu l’aula a casa i cada alumne té flexibilitat per 

marcar el seu propi ritme d’aprenentatge.  

L’oferta es completa amb un conjunt de programes de formació inicial (PFI), impartit en 16 
modalitats i a 10 municipis del nostre territori, amb els cursos d’accés al cicles formatius de 
grau mitjà (CAM) i de grau superior (CAS) i dels de preparació de la prova d’accés als cicles 
formatius de formació professional de grau superior.  
Un fet diferenciador del conjunt de centres de l’Escola Cristiana de Catalunya és el 
seguiment i acompanyament tutorial, que es fa no només a l’escola, sinó a les empreses 
vinculades, que és on realment es pot veure el fruit directe dels coneixements adquirits.  

Tota l’oferta de formació professional inicial de les escoles adherides a la FECC per al 
proper curs està recollida en una guia que podeu consultar a través del següent enllaç. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 601 / 6.06.2016 
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Maite Valls, RJM, psicòloga clínica i educadora, és professora del Postgrau 
d’Acompanyament Espiritual 
 
La Fundació Vidal i Barraquer (FVB) s’ha especialitzat en el diàleg entre psicologia, 
psiquiatria i espiritualitat. Moltes persones han trobat un suport a la seva fe a través de 
professionals de la medicina i la psicologia. Ara, la FVB presenta la 7a edició del Postgrau 
d’Acompanyament Espiritual (934 340 001 / www.fvb.cat), conjuntament amb Cristianisme 

i Justícia. La Maite Valls, RJM, psicòloga clínica i 
educadora, és professora del postgrau. 
 
Tothom està preparat per fer una experiència 
espiritual? I per acompanyar? 
Sí, perquè el temps i el tarannà de Déu no és el nostre, 
però sovint estem tancats i no ens adonem del que 
vivim. Tothom pot ser acompanyat espiritualment, però 
no tothom pot acompanyar sense preparar-se. Cal 
haver-se endinsat en el propi món interior, haver-se 
trobat amb la pròpia fragilitat per poder estar al costat 
de la vulnerabilitat de l’altre. 

Quin ha de ser el paper de la persona que 
acompanya? 
Anar al costat, sense avançar-se a l’experiència de 
l’acompanyat, ni anar per darrere -faria tard a 
l’experiència de l’acompanyat. La confiança en 
l’acompanyant vehicula l’experiència de Déu que té 

lloc en el cor de l’acompanyat. L’acompanyant fa com de mirall que amb respecte i 
confiança subratlla i assenyala els matisos de l’acció de Déu en el cor de l’acompanyat. 

Per què és clau la psicologia en l’acompanyament espiritual? 
Per poder-se separar i diferenciar de l’acompanyat. Dins la relació d’acompanyament es 
produeixen diferents moviments i processos que poden portar a confusió: l’acompanyant 

es pot confondre 
amb 

l’acompanyat o 
projectar-li 

experiències que 
no són de 

l’acompanyat; 
per això és 

essencial 
conèixer 

mínimament el 
nostre 

funcionament 
psicològic, 

perquè si no es 
pot fer mal. 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 5 de juny del 
2016 

Aprendre a acompanyar espiritualment 

http://www.fvb.cat/
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M. Núria Illas 
Priora del monestir de Valldonzella 
  

La vida és un do gratuït de Déu. Quan ens posem en marxa per 
incorporar-nos lliurement als diferents afers que la vida 
quotidiana comporta en el dia a dia, comencem les tasques que 
han estat escollides quasi sempre lliurement, perquè la llibertat 
és la capacitat humana de poder escollir, per això és un dels 
drets més importants d’expressió de totes les declaracions i 
manifestacions. Tothom hi té dret, en la seva vida. Qui viu en 
llibertat respecta el do de Déu en cada persona. Crist ple de 
l’Esperit porta la bona nova als desvalguts i a tots els captius la 
llibertat (Lc 1,4-14). 

Però sabem que hi ha persones que no tenen la llibertat que desitgen. Molts cristians 
anònims pateixen circumstàncies adverses i, sense possibilitats de ser lliures, són creients, 
expressen una fe sòlida, tenen un cor bo, bons sentiments i la seva única esperança és 
Crist Ressuscitat. A voltes, col·lectius de persones es troben on no volen per camins i llocs 
inesperats, amb situacions difícils. Tinguem per a ells un record i una pregària: pels 
refugiats, immigrants, els mancats de llibertat, i alguns que deambulen d’un cantó a l’altre 
de la terra, perquè no poden ser lliures, i passen per moltes penúries. Els empresonats, els 
qui pateixen addiccions. Els qui, agosarats per asegurar el seu futur, es llancen al mar. 
Malauradament hi ha molts naufragis en què perden la vida, han perdut per sempre la 

llibertat, malgrat 
la seva 
resistència. Tots 
els qui tenim la 
llibertat de 
consciència, fem 
una súplica 
intensa al Senyor 
Déu, per tots els 
que lluiten per un 
demà millor i 
cridem junts ben 
fort: «Qui serà 
capaç d’allunyar-
nos del Crist que 
tant ens estima? 
Els contratemps, 
la por, la fam, la 
mort…?» (Rm 
8,35-37). 

Crist Ressuscitat 
és el gran Alliberador, perquè «On hi ha l’Esperit del Senyor hi ha la llibertat» (2Co 3,17). 
La que surt del cor i ens impulsa a escollir en positiu, per fer el bé incondicionalment, 
estimar sense límits. «Si us manteniu en la meva paraula, sereu de veritat deixebles meus, 
coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures» (Jn 8,31-32). 

Catalunya Cristiana, 5 juny 2016 
 

La llibertat 
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EE1 
 Dates: 18 a 24 de juliol de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Toni Pou, monjo 
Tema: Meditacions bíbliques sobre la misericòrdia 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 24 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 

EE2 
Dates: 8 a 14 d’agost de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
G. Bernat Juliol, monjo 
Tema: Contemplar el rostre de la misericòrdia.  
Inici: matí del dia 8 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 14 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC  
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a divendres, de 
09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, cal 
efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat 
el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 Montserrat, 8-14 agost) 

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

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2016 

TANCAT 
Totes les places ocupades 
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FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER 
 
Formacions de postgrau i màster que inicien el pròxim curs (setembre-
octubre),  
Noms de les formacions i els links al nostre blog en el que apareix tota 
la informació i els programes. 
 
- Màster d'Espiritualitat Transcultural (3ª edició) 
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-de-acompanamiento-
espiritual/ 
 
- Postgrau Procés Psicològic i Procés Místic. Maduresa i Patologia. Espiritualitat: 
Salut Mental i Psicopatologia (1ª edició) 
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-proceso-psicologico-y-
mistico/  
 
- Postgrau d'Acompanyament Espiritual (7ª edició) 
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-
dacompanyament-espiritual-2/ 

 
MONESTIR DE MONTSERRAT 

Dijous, 9 de juny, a les 12.30h, tindrà lloc a la Sala Daura del Museu de Montserrat la 
inauguració de la mostra Muntanya Humana, de Daniel Enkaoua (Meaux, França, 1962), 
un dels artistes figuratius del nostre temps amb més projecció internacional. Està 
comissariada per Àlex Susanna, director de l’Agència Catalana del Patrimoni cultural, i es 

podrà veure fins el 2 d’octubre.  
 En aquesta exposició, Enkaoua, establert a Barcelona des 
de 2004, presenta un compendi de la dècada viscuda a 
Catalunya –després de fer-ho durant 20 anys a Israel-. La 
cinquantena d’obres exposades mostren tot el seu ventall 
de motius i pretextos, fonamentalment retrats, natures 
mortes i paisatges. Enkaoua obté un gran rendiment 
expressiu de les seves obres, fins al punt que podem 

afirmar que l’artista està revitalitzant aquests gèneres. Certs retrats de cossos ajaguts es 
despleguen davant nostre com un autèntic paisatge, i certes natures mortes tenen la 
capacitat de presència d’un retrat. L’estructura geomòrfica de Montserrat li obre les “portes 
de la percepció” i el situa davant d’aquest fructífer procés de contaminació i transvasament. 
Per això, l’exposició es titula Muntanya humana: és a redós seu que el nostre artista ha 
estat pintant algunes de les seves obres de més envergadura, tant certs paisatges evidents 
com alguns retrats de cossos ajaguts que se’ns mostren com una autèntica serralada. 
  
Les cares dels fills o de la seva dona, els seus cossos estirats o drets, sols o abraçats; les 
carbasses, calçots, porros, tomàquets, codonys o gotims de raïm; les vistes del pla del 
Penedès, tots ells són motius recurrents amb els quals Daniel Enkaoua compon la seva 
particular simfonia d’agraïment. L’art, doncs, com a acció de gràcies, i la pintura com un 
dels mitjans més eficaços per revelar tota la càrrega de misteri, sentit i bellesa que pot 
contenir el més petit vestigi de realitat. Una exposició com aquesta no és sinó una fonda 
galeria de presències que ens interpel·len i emocionen. 

Actes, cursos, activitats… 

https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-de-acompanamiento-espiritual/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-de-acompanamiento-espiritual/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-proceso-psicologico-y-mistico/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-proceso-psicologico-y-mistico/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-dacompanyament-espiritual-2/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-dacompanyament-espiritual-2/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-dacompanyament-espiritual-2/
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V SOPAR EN BENEFICI DE RÀDIO ESTEL I «CATALUNYA CRISTIANA» 
 

· Sopar benèfic a favor dels 
dos mitjans de comunicació el 
dimarts 14 de juny a l’Hotel 
Avenida Palace de Barcelona 
 
· L’acte serà presidit per Mons. 
Joan Josep Omella i Omella, 
arquebisbe de Barcelona, i 
hi assistiran personalitats de 
l’àmbit polític, social i cultural 
de Barcelona 
 
· Presentat per la religiosa M. 
Victòria Molins i pel Sr. Tomàs 
Molina. La Nit de Ràdio Estel i 
Catalunya Cristiana comptarà 
amb l’actuació musical de 
Marina Rossell i Jordi Cortada 
(tenor) 
 
El setmanari Catalunya 
Cristiana i l’emissora Ràdio 
Estel celebren la cinquena 
edició del seu sopar benèfic. 
Serà el dimarts 14 juny, a 
l’Hotel Avenida Palace de 
Barcelona, a les 21h.  
Abans, però, els qui vinguin al 
sopar tindran l’oportunitat 
d’assistir a la projecció del 
documental La caja de cerillas. 
 
La Nit de Ràdio Estel i 

Catalunya Cristiana té l’objectiu de recaptar recursos econòmics per fer possible la tasca 
evangelitzadora d’aquests dos mitjans de comunicació, i visibilitzar així el suport que reben 
per part de persones, entitats i institucions de tots els àmbits de la nostra societat. 
 
L’acte serà presidit per Mons. Joan Josep Omella i Omella, arquebisbe de Barcelona. 
 
El preu del sopar és de 45 euros, que es poden fer efectius al compte de la Caixa ES88 
2100 3013 2522 0040 6287 (a l’hora de fer l’ingrés cal indicar nom, cognom i telèfon). 
 
Cal tenir present que per a les persones que no hi puguin assistir, o bé vulguin fer una 
aportació, poden fer-ho efectuant l’ingrés que correspongui al mateix número de C/C però 
fent-hi constar després del nom i cognom la paraula FILA 0. 
 
Per a més informació i reseves: 
Mercè Papiol Sotus, tel. 93 409 27 70 
lanit@radioestel.cat, lanit@catalunyacristiana.cat, mpapiol@clubmes.cat 
 

mailto:mpapiol@clubmes.cat
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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 
La pregària de l'escolta 

amb María Dolores Díaz de Miranda, Rosa Duró, Ermelinda Gullón i Alberto 
Fernández 
dia: dissabte , 11 de juny 

 
Taller de Constel·lacions Familiars i Teràpia Sistèmica 

El dirigeixen Andreu Adrover Tirado i Tòfol Salas Covas  
del divendres 17 al diumenge 19 de juny de 2016 

Mes informació: monestir de Sant Pere de les Puel·les 

www.benedictinessantperepuelles.cat 
 
JORNADES D’HISTÒRIA MONESTIR DE LES AVELLANES 

 

CURSO UNIVERSITARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA Y LA RELIGIOSIDAD 
 

Cultura i coneixement als monestirs medievals 

27 i 28 de juny de 2016 
PRESENTACIÓ 

Els monestirs medievals a Europa eren molt més que cases d’espiritualitat i clausura 
religiosa. De fet, eren llocs d’innovació, de 
cultura i de coneixement en molts àmbits a 
més a més de la religió, com ara l’art, la 
música, la medicina o les ciències. Els 
propis edificis monàstics representen 
importants aspectes d’innovació 
arquitectural, i la litúrgia i el cant 
desenvolupats per les comunitats religioses 
són importants referents de la tradició 
musical medieval. Als scriptoria monàstics 
van ser produïts, copiats i il·luminats tot 
tipus de textos, religiosos i profans, literaris 
i formals, tant en llatí com en llengües 
vernacles, inclosos tractats científics i 
filosòfics. I als jardins monàstics es 
cultivaven herbes i altres plantes que 
formaven les bases de cures mèdiques i de 
begudes alcohòliques desenvolupades pels 
membres de les comunitats religioses. A 
més a més, els monestirs medievals van 
ser els més importants centres d’educació 
en l’àmbit cristià, fins a l’aparició de les 
universitats (on monjos i mendicants també 
hi foren directament involucrats). 

Això si, s’havia de consolidar el 
desenvolupament d’innovacions científiques i culturals amb la ideologia i els marcs morals 
de l’Església medieval, fet que podia comportar alguns conflictes. Però malgrat això, els 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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grans monestirs medievals van ser importants centres de producció i innovació cultural, de 
l’educació i el coneixement. 

Aquestes Jornades se centren a analitzar les diverses fites intel·lectuals, ideològiques, 
culturals i científiques dels monestirs medievals i dels seus monjos i monges. 

Com a les anteriors edicions d’aquestes jornades, les conferències i els debats estaran 
complementats per una visita guiada a un indret relacionat amb el tema de les actuals 
jornades, un sopar medieval que tindrà com a temàtica les innovacions culinàries a l’edat 
mitjana, i un espectacle i concert. Aquestes activitats pretenen aproximar a un públic més 
ampli la història de l’Església i la religiositat, un tema que segueix sent rellevant i actual. 

 
Dra. Karen Stöber  
Directora de les Jornades 
 

 
 
PROGRAMA  
 
Lunes, 27 de junio de 2016 
 
Acte inaugural de les VII Jornades 
 
09:30 h. Dr. Joan J. Busqueta (Universitat de Lleida) La presència del Cister i la Cartoixa a 
la Lleida de l’Estudi General. 

Debate 
10:30 h. Dra. María Cristina Lucero (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) La 
educación en la Orden de los Predicadores. 

Debate 
Descanso (Pausa-café) 

12:00 h. Dra. Isabel Pita Beceiro (CCHS, CSIC, Madrid) Leer, escribir y traducir en los 
monasterios jerónimos de fines de la Edad Media: Guadalupe, Sisla y El Prado. 

Descanso (Comida) 
16:00 h. Dra. Teresa Martín (CCHS, CSIC, Madrid) Seda, plata, oro y marfil: un tesoro 
medieval y los mecenas de San Isidoro de León (ss. XI-XII) 

Debate 
17:00 h. Dra. Tess Knighton (Institució Milà i Fontanals, CSIC Barcelona) La vida musical de 
un monasterio: el caso de San Jerónimo de la Murtra (ss. XIV-XVI) 

Debate 
Descanso (Pausa-café) 

18:30 h. Dr. Ramon Solé (Centre de Restauració Béns Mobles de Catalunya) Visita guiada 
per explicar el projecte de restauració del claustre romànic del Monestir de les Avellanes. 

Fin de la primera sesión 
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Martes, 28 de junio de 2015 
 
09:30 h. Conocer el patrimonio cultural y religioso de la Noguera. Visita guiada: “Monestirs, 
influencia y transformación del territorio: Vilanova de la Sal i les Salines” a cargo del Dr. 
Jesús Corsà (Universitat de Lleida) i Miquel Marcelino (Associació Ascalfò) 
*Los inscritos a las VI Jornadas tendrán servicio de autocar gratis 

(Retorno al Monasterio) 
 

Descanso (Comida) 
16:00 h. Dra. Georgina Rabassó (Universitat de Barcelona) Cosmologia i medicina en el 
Liber divinorum operum d’Hildegarda de Bingen. 

Debate 
17:00 h. Dr. Hugo Basualdo (Universidad Nacional de San Juan, Argentina)Sabiduría y 
espacio religioso. San Isidoro de Sevilla. 

Debate 
18:00 h. Dr. Alberto Velasco (Museu de Lleida: diocesà i comarcal) Cultura i coneixement al 
Monestir de les Avellanes: el canonge Jaume Pasqual i l’Escola Històrica de les Avellanes. 

Debate 
19:00 h. Dra. Karen Stober. Directora científica de las Jornadas (Universitat de 
Lleida) Conclusions i avaluació de les VII Jornades d’Història “Cultura y conocimiento en los 
monasterios medievales” 

Clausura de las VII Jornadas 
 
 

PROGRAMA GASTRONÒMIC I MUSICAL 
 
 

Lunes, 27 de junio de 2016 

V CENA MEDIEVAL DEL MONASTERIO DE LAS AVELLANAS (al patí del palau de 
l’abat) 

“Tradició i innovació als fogons monacals” 
 

Dirección científica de Montserrat Coberó (Global Desenvolupament) 
Dirección gastronómica del chef Bobby Cabral (Restaurante El Claustre) 
Durant el sopar: “Més enllà de l&#8217;alquímia” con Dra. Àngels Leiva (Universitat de 
Vic) 
 
(22:00 h. aprox.) V CONCERT AL PATI DE L’ABAT amb 

Grup Cuartano (música medieval catalana) 
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CINTRA 

 

L'EXPLORACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA A LA LLUM DE L'ENEAGRAMA 

 

CONFERÈNCIA L'exploració de la consciència a la llum de l'Eneagrama 

PONENT Lluís Serra Llansana 

CONVOCA Grup de Treball de Psicologia Integrativa del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 
Catalunya 

DATA 14 de juny de 2016, dimarts 

HORA 19,30 – 21,30 

LLOC Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 

ADREÇA Carrer de Rocafort, 129, 08015 Barcelona 

TELÈFON 932 47 86 50 

INSCRIPCIONS http://www.copc.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-
bde4-de56a1789838&Cod=2616&Idioma=ca-ES 

ENTRADA Lliure, prèvia inscripció, i gratuïta 
 

JOAN BOTAM I DAVID FERNÁNDEZ EN DIÀLEG 
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L'EXPLORACIÓ DE LA CONSCIÈNCIA A LA LLUM DE L'ENEAGRAMA 

 

La Direcció General d’Afers Religiosos ofereix el taller Tu què creus? per fomentar 
el respecte a la diversitat de creences als centres educatius. Es tracta d’una activitat 
adreçada als equips directius i a tot el personal dels centres educatius  

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i el Departament 
d'Ensenyament han renovat i ampliat Guia per al respecte a la diversitat de creences 
als centres educatius de Catalunya. Ara es presenta en un format lúdic als professionals 
de l’ensenyament.  

Tu què creus? és un joc de taula que té per objectiu donar a conèixer la Guia per al respecte 
a la diversitat de creences als centres educatius entre els professionals de l’àmbit de 
l’ensenyament. 

El joc va formulant preguntes des de diverses perspectives: 

-       Què faries tu? Bones pràctiques relatives al respecte a la diversitat religiosa 
-       Què pots respondre? Respostes a estereotips i prejudicis 
-       Què diu la llei? Situacions previstes en les lleis 
-       Què creuen? Coneixements sobre les diverses religions presents a Catalunya 
-       Què tal, família? Gestos i accions per facilitar l’entesa i la comunicació 

El joc és cooperatiu, de manera que els jugadors han d’aconseguir que tots els equips situïn 
alguna peça al centre del taulell. La dinàmica afavoreix el debat entre els participants i la 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Joc-Tu-que-creus


  
 

    27 | 31 

consulta de la guia per respondre les qüestions plantejades. Tots els participants són 
obsequiats amb un exemplar de la guia. 

Continguts de la guia 

La publicació, amb un caràcter eminentment pràctic, s’ha estructurat en quatre apartats 
acompanyats de cinc annexos. Inicialment trobem la presentació i la descripció del marc 
jurídic relatiu als drets de llibertat religiosa i a l’àmbit educatiu. A continuació, s’indiquen els 
principis d’actuació que garanteixen el respecte i la igualtat entre totes les persones. Al 
darrer apartat es presenten recomanacions sobre les qüestions més habituals de consulta: 
les festes religioses en els centres, el vestuari i l’ús de símbols, l’alimentació als menjadors 
escolars, les matèries del currículum escolar i el dol. 

 En forma d’annexos, la guia ofereix també una recopilació de les referències legals més 
importants, un recull de fitxes de les diverses confessions presents a Catalunya, un quadre 
resum de les fitxes, un calendari interreligiós i un apartat de recursos a tenir en compte per 
aprofundir en alguns dels temes als quals la guia fa referència. 

Com sol·licitar el taller 

Per a la difusió d’aquesta guia, la Direcció General d’Afers Religiosos ofereix la realització 
d’uns tallers centrats en el joc “Tu què creus?” Cada sessió té una durada d’una hora i 
mitja, requereix una vintena de participants i compta amb el suport tècnic de la Direcció 
General d’Afers Religiosos. Tots els centres educatius interessats poden sol·licitar 
gratuïtament la realització del taller escrivint a: dgar.governacio@gencat.cat. Els 
destinataris són docents, personal directiu i de gestió d’ensenyament primari i secundari, 
públic i concertat, de tota Catalunya. El taller també s’ha adaptat per a professionals 
d’educació en el lleure i altres tipus d’educació no formal. 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Article/Guia-escoles-00001
mailto:dgar.governacio@gencat.cat
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Barcelona, 8 de juny de 2016 
 
Nota de l'arquebisbat de Barcelona: 

L’arquebisbe de Barcelona, monsenyor Joan Josep Omella, ha donat instruccions per 
apartar de la seva responsabilitat al director de l’escolania de la parròquia del barri de 
la Sagrada Família de la capital catalana. La decisió ha estat comunicada al rector de 
la parròquia perquè la faci efectiva immediatament. 

Aquesta mesura cautelar empresa per l’arquebisbe metropolità arriba després de 
conèixer la denúncia presentada per un antic alumne per presumptes abusos sexuals 
comesos a principis dels anys 70, quan impartia lliçons de música al Col·legi Cor de 
Maria de Sabadell. 

La persona denunciada és un laic i no un sacerdot o religiós i, per tant, les investigacions 
policials i possibles actuacions judicials són de jurisdicció civil. Tanmateix, l’Arquebisbat 
de Barcelona vol puntualitzar que la basílica de la Sagrada Família no té cap vinculació 
amb l’escolania que dirigia el presumpte 
abusador. 

 

Nota dels Missioners Claretians: 

Aquest matí ha aparegut als mitjans de 
comunicació la notícia que un exalumne de 
l’escola Cor de Maria de Sabadell ha 
denunciat a un antic professor del centre 
per presumptes abusos. Referent a aquesta 
informació els Missioners Claretians de Catalunya comuniquen que: 

-La persona denunciada havia estat professor del centre des del mes de març del 1970, 
i fins el mes de juliol de 1972. 

-L’escola Cor de Maria de Sabadell va ser de titularitat claretiana fins el mes de 
setembre de l’any 1997. 

-A la direcció actual dels Claretians de Catalunya no li consta cap queixa, ni denúncia 
de possibles abusos durant els anys en què van ser titulars de l’escola.  

-En aquests moments s’està recopilant tota la informació possible i necessària per poder 
fer una acurada anàlisi de la situació i actuar en conseqüència. 

Els Missioners Claretians de Catalunya lamenten profundament aquesta situació, i en 
qualsevol cas es posen a disposició del denunciant, de la seva família, i de la justícia 
pel que sigui necessari.   

 

Nota de Junta Constructora de la Sagrada Família: 

En relació a la noticia apareguda aquest matí als mitjans sobre l’acusació del 
responsable de l’Escolania de la Sagrada Família. Declarem que: 

La Junta Constructora de la Sagrada Família no té Escolania. 

L’Escolania de la Sagrada Família correspon a la parròquia del barri ubicada a la cripta, 
i és un ens independent de la Basílica. 

Tres notes sobre el director d’una escolanía 
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El mensaje de este 
año del Superior 
general para la fiesta 
de San Marcelino 
Champagnat, el 6 de 
junio, se enmarca en 
el contexto de la 
celebración del Año 
Fourvière y del 
Jubileo de la 
Misericordia. 

“Champagnat y sus 
jóvenes amigos 
sacerdotes soñaban 

con una iglesia de rostro mariano, es decir, con entrañas de misericordia”, subraya el H. 
Emili Turú. “Soñaban con una comunidad cristiana que tuviera la misericordia como base 
de su vida y misión” 

El H. Felix Donald Banish nos recuerda el gesto simbólico del Papa, que llama a la 
reconciliación, al inaugurar el Año Jubilar en la capital de la República Centroafricana, en 
noviembre de 2015. 

Asumiendo que la misericordia da vida, el H. Emili invitó a dos maristas de Champagnat 
(Carole Wark y Giusy Orlando) a hablarnos de la experiencia de ser madre, porque pueden 
explicarnos la relación evidente, en la raíz etimológica de la palabra hebrea, entre vientre 
y misericordia. 

En la segunda parte del mensaje, el Superior General subraya que el Año jubilar nos invita 
a ser misericordiosos como el Padre, “a amar concretamente a todas las personas, 
dejándonos conmover por sus necesidades” abriendo los corazones como pide el Papa, “a 
cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el 
mundo moderno dramáticamente crea”. 

El H. Emili nos recuerda que hay muchos maristas que ya están viviendo esa llamada que 
hizo el Papa. En ese contexto ofrece espacio a los hermanos de África, René M’Bumba 
Nsasi (República Democrática del Congo) y Straton Malisaba (Ruanda), para que nos 
recuerden el desafío del ideal de Marcelino, buscar la cercanía de los más vulnerables. 

“Nuestros hermanos de África nos recuerdan que no hacen falta grandes medios para 
ejercer la misericordia. Basta un corazón sensible y fraternal y una gran confianza en María, 
nuestra Buena y tierna Madre”, resume el H. Emili. 

Finalmente, el H. Superior general, recordando que el “proyecto Fourvière” es un proyecto 
de misericordia, agradece el don de las diferentes ramas maristas, que en los últimos 200 
años “se han esforzado por ser presencia misericordiosa del Padre a la manera de María”. 

El H. Emili concluye pidiendo “que San Marcelino y el testimonio de tantos maristas de 
Champagnat en todo el mundo, nos hagan más fieles al espíritu de Fourvière, más 
misericordiosos”. 

Si deseas descargar el vídeo en tu ordenador puedes hacerlo desde el 
sitio: http://es.savefrom.net,  
pegando en el campo indicado el link https://youtu.be/zK1mRXCY_mc 

Missatge del G. Emili Turú amb motiu de la festa de sant Marcel·lí 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3979#video
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3979#video
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3979#video
http://es.savefrom.net/
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3979.jpg
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 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 Fra Lluís Arrom 

112 
Títol El do de la fraternitat 

Font  Catalunya Franciscana. ANy LII – núm. 251  

Data Gener-abril 2016 

Publicat 9 de juny de 2016 
 

Aquest article ha estat publicat a la revista Catalunya Franciscana. Les persones o 
comunitats interessades en fer-ne la subscripció i conéixer les condicions de la mateixa 
podeu adreçar-vos a aquesta adreça electrónica: conselldelaics@caputxins.cat 
 
 

L'escolàpia Maria Pau Trayner Vilanova ha dedicat tota la vida a la lluita per la dignitat de 
la dona a través de l'educació de les classes populars. Mestra, antropòloga i teòloga 
feminista és membre del Col·lectiu de Dones en l'Església per la Paritat i des de fa 40 anys 
viu al barri de Can Serra de l'Hospitalet de Llobregat. “Signes dels temps” entrevista Maria 
Pau Trayner amb motiu del Premi Església Plural a una trajectòria personal.  
 
Altres temes: 
- Conversa amb el fotoperiodista Joan Guerrero que presenta una exposició a Montserrat i 
acaba de publicar el llibre “Casaldàliga”. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Llorenç de Morunys. 
 

Signes dels temps a TV3 : « Mestra i teòloga feminista » 

 

 Servei de documentació: “El do de la fraternitat” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Data: 12 de juny de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
 
 

 
 

 

    JUNY  
13 dl CEVRE: formació inicial. Cloenda del curs. 

14 dt URC: Junta directiva 

24 dv Festa: Sant Joan 

 

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 

 
  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat

	Visita de la Junta de l’URC a l’arquebisbe Joan Josep Omella
	125ª Reunió d’Abats i Provincials (RAP)
	Estats Units: Primera victòria de les Germanetes dels Pobres
	Germaneta Magdeleine de Jesús
	Carta apostòlica en forma motu proprio: “Com una mare amorosa”
	El miracle
	La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 601 / 6.06.2016
	Aprendre a acompanyar espiritualment
	La llibertat
	Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2016
	Actes, cursos, activitats…
	Tres notes sobre el director d’una escolanía
	Missatge del G. Emili Turú amb motiu de la festa de sant Marcel·lí
	Servei de documentació: “El do de la fraternitat”
	Signes dels temps a TV3 : « Mestra i teòloga feminista »

