Barcelona, 1 de desembre de 2016

ANY IX. núm.

Advent, llavors d’esperança

La germana Rosa Masferrer,
vicepresidenta de l’URC, ha
estat elegida com a vicària
en el XXI Capítol general de
les Religioses de Sant Josep
de Girona.

Es commemoren els 400 anys de
l’Escola Pia com institució. El
papa Francesc ha proclamat
amb aquest motiu l’Any Jubilar
Calassanci

La RAP (Reunió d’Abats i
Provincials) compleix els 50
anys de la seva fundació.
El P. Joan Botam, caputxí,
n’ha estat el fil conductor com
a secretari des dels seus inicis.

XXI Capítol General de l'Institut les Religioses de Sant Josep de Girona.
La germana Rosa Masferrer, vicepresidenta de l’URC, ha estat elegida com a vicària
en el XXI Capítol general de les Religioses de Sant Josep de Girona. L’URC la felicita
molt cordialment per la nova responsabilitat, la trobarà a faltar en el dia a dia de la
Junta directiva i prega Déu per el desenvolupament de la seva missió al Servei de
l’Evangeli d’acord amb el carisma del seu Institut.

Nou govern en l’Institut
L'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona
està celebrant el XXI Capítol General.
Per a aquest nou sexenni 2016-2022, ha resultat
elegida Superiora General Me. Mª Del Carmen
García Martínez, i les següents conselleres:
Gna. Rosa Masferrer Felip, 1a Consellera
Gna. Ana Mèrida Montoya Pineda 2a Consellera
Gna. Mª Del Carmen Cid Casado 3a Consellera i
Secretària
Gna. Christine Uwiragiye 4ª Consellera
Gna. Usdelly Alzate Varela 5a Consellera
Gna. Anunciació Lázaro Cabañes 6a consellera i
Economia
Gna. Fortunée Mukabirasa 7a Consellera.
Aquest Govern General ha quedat establert com a
Govern únic, desapareixen els dos governs
provincials conformats fins aquest moment
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El día 22 de noviembre por la mañana nos encontramos en la puerta de la parroquia de
LLagostera (Girona- España) Roser Vargas, Gloria Cristina Remolina, Carmen Pulgarín,
Francisco Ramos, Dolores Gutiérrez, acompañados de Hnas. Jerónima Díez, Inés Luís y
Hna. Felicitas Villares. El objetivo realizar el itinerario histórico carismático de María Gay.
Hemos recorrido los lugares más emblemáticos del Instituto en Llagostera y Girona hemos
visitado la catedral de Girona, finalizando la mañana en Casa Madre. Por la tarde Gloria,
Roser y Francisco hemos compartido con las Hermanas capitulares nuestra experiencia
como Laicas y de una gracia recibida por María Gay.
El día 23 un grupo: Hnas Felicitas, Inés junto con Roser, Carmen y Gloria hemos viajado a
Gandía: lugar de martirio de las Beatas mártires Fidela y Josefa y la capilla de la comunidad
donde reposan sus restos.
Participación de laicos.

Por la mañana hemos tenido la
participación de tres laicos maravillosos que
nos han deleitado cada uno con su
experiencia de fe, de vida y de trabajo en
colaboración con nuestro Instituto.
El Señor Jaime Castro de la Comunidad de
San Egidio, colabora con nuestro Instituto
desde el Proyecto Dream, éste consiste en
la atención y tratamiento a enfermos y
madres con Sida en el Centro Dream-San
José de Nkolondom. Esto hace que sus
hijos nazcan libres de la enfermedad.
El Señor Tomás Martínez de Burgos, está
apoyando un proyecto en Rubare del
proceso de la caña de azúcar. Todo surge del deseo de subsidiar una escuela en Rubare.
El proyecto es fuente de trabajo, que dignifica a las mujeres del lugar.
La Señora Ariadna Blanco, miembro de la fundación pontificia “Ayuda a la Iglesia
necesitada”, conoció a Hna. Presentación y Julia en un viaje al África y desde allí
experimentó un deseo muy grande de ayudar a nuestras Hermanas en las misiones. Nos
edificó su experiencia de Dios y su entrega incondicional para ayudar a los necesitados.
Afirma que el Evangelio es motor de desarrollo y que las Religiosas somos el rostro
femenino de Dios.
Por la tarde seguimos enriquecidas con los aportes de los laicos y Hna. Cristina Redondo,
quien nos comparte su labor pastoral en el centro geriátrico María Gay de Gerona. Ella
descubre en el enfermo el rostro de Cristo, esposo, al que ha consagrado su vida. Nos
explica sus sentimientos frente a la pastoral de la salud.
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Dolors Lleal, voluntaria en el Centro geriátrico María Gay en Gerona, nos cuenta que hace
tres años dio un nuevo rumbo a su vida y ha encontrado gran amor y satisfacción en la
labor de acompañar a Cristo sufriente en el rostro del enfermo.
Susana Berengena, joven voluntaria que da su
testimonio de voluntariado en Ruanda, nos explica
cuáles fueron las actividades que realizó, qué le aportó
a su vida esta experiencia, cómo ve el futuro del
voluntariado internacional. Se siente feliz y agradecida
con Dios y con el Instituto por el acompañamiento de
las Hermanas antes, durante y después del
voluntariado.
Señor Francisco, vive en Parla, es simpatizante de los
LSJG. Ha sido invitado para darnos su testimonio de
haber recibido la gracia de la sanación por intercesión
de nuestra Madre María Gay Tibau.
Gloria Remolina, LSJG de Bogotá, Colombia. Nos compartió su experiencia como Laica
comprometida hace tres años. Nos habló de la vivencia de nuestro carisma y de la misión
concreta que realiza con los enfermos.
Roser Vargas, LSJG de Vila-Roja, nos relató lo que significa para ella vivir el Carisma de
María Gay. Desde niña en el Colegio ha estado acompañada por las Hermanas lo que le
ha dado un gran sentido de pertenencia.
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126ª Reunió d’Abats i Provincials (RAP)

Monestir de Santa Maria de Poblet (Conca de Barberà)
Dijous, 24 de novembre de 2016
Horari:
 10.15, recepció al Palau de l’Abat1; 10.30, sessió del matí: salutació, pregària i
presentació del temari; 13.00, hora d’entre dia i eucaristia a l’església; 14.00, dinar i
sobretaula amb la comunitat; 15.00, sessió de la tarda; 18.00, comiat.
Temari:
 Benvinguda de l’abat de Poblet.
 Pregària: Invocació de l’Esperit Sant. Ramon Farrés Vilaró (+25.08.16).
 75è aniversari de la restauració de la comunitat cistercenca a Poblet i 50è de la
fundació de Solius (2017).
 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior.
 50è aniversari de la RAP. 1) Quadern “RAP / Reunió d’Abats i Provincials de
Catalunya / Dades i Documents (1966-2016). 2) Arxiu: 125 dossiers d’actes i papers
adjunts. 3) Relleu avui del secretari,
 Els assaigs intercongregacionals d’acció social a suburbis: passat i futur.
 Les presències dels religiosos a Catalunya en temps de crisi vocacional. Com en
garantim la continuïtat?
 Candidats a l’orde, neoprofessos i ordenacions de la nova Província Franciscana i
altres ordes i congregacions.
 Del conflicte a la comunió: 500 anys de la Reforma (1517-2017). Sobre els gestos
profètics del papa Francesc.
 Cap. Provincial Ordinari de la Província Hispana de la Congregació Benedictina
Sublacense-Cassinense (Montserrat, 30 ago – 3 set). Congrés d’Abats (Roma, 3-6
set). Capítol General de la Congregació Sublacense-Cassinense (Roma, 17-23 set).
1

El Palau de l’Abat, amb l’arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, està situat fora del recinte emmurallat del monestir,
extrem sud-oest, entrant a mà dreta.
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36a Congregació General de la Companyia de Jesús (Roma, 2 oct. – 12 nov. 2016).
“Buscar l’audàcia de l’improbable en la fidelitat a l’obra de l’Esperit”(Papa Francesc).
El veneçolà Arturo Sosa, nou general.
Mons Joan Josep Omella, un any al davant de l’arquebisbat de Barcelona
Cop d’ull al document “El fet religiós en la Catalunya del futur: Drets humans,
reconeixement i cooperació (2016).
Reunió vinent.
Torn de paraules.

L’hospitalitat monástica de Poblet s’ha palesat una vegada més amb motiu de la reunió de
la RAP. S’han produït algunes petites modificacions del programa previst a causa del
funeral del P. Jordi M. Bou i Simó, durant molts anys organista del monestir de Poblet.
EL P. Octavi Vilà, abat de Poblet, que pel motiu anterior s’ha incorporat a la sessió de
tarda, ha adreçat les seves paraules de benvinguda i ha obsequiat els presents amb un
parell de publicacions vinculades a Poblet.
El P. Joan Botam, caputxí, secretari des de l’inici de la RAP, per tant durant cinquanta
anys, ha donat per acabat aquest Servei. L’assemblea ha elegit el G. Lluís Serra, marista
i secretari general de l’URC, com a nou secretari de la RAP per a un període de tres anys.
El P. Josep Maria Soler, abat de Montserrat i actual president de la RAP, ha agraït molt
cordialment al P. Botam la seva dedicació extraordinària al llarg de tots aquest anys. Un
gran aplaudiment ha refrendat aquestes paraules. A la vegada, ha donat la benvinguda al
nou secretari.
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Any Jubilar Calassanci.
Logotip de l'Any Jubilar Calassanci

Commemorar
significa
fer
memòria
col·lectivament, trobar-nos per recordar algun
fet. I en aquesta ocasió, toca fer-ho per dos
motius. A l’Escola Pia estem de festa altra
vegada. Ens hi hem anat acostumant i no serà
pas la última. Tot sovint ho fem recordant i
celebrant ara la fundació d’una de les nostres
escoles, ara algun fet que ha marcat de manera
significativa la nostra història.
Enguany en el curs 2016-2017 commemorem
dos fets importants. El 1617 l’escola de
Calassanç que fins aquell moment havia estat
portada per mestres voluntaris i canviaven
massa sovint, es convertí en una institució
religiosa o congregació que li donà estabilitat.
Cent cinquanta anys més tard el fundador de
l’Escola Pia era reconegut per l’Església com a sant, era canonitzat. Els escolapis ho havien
esperat llargament perquè suposava que finalment l’Església reconeixia l’educació dels
infants i joves. Però aquest reconeixement anà acompanyat d’altres fets que li donaren
encara més significat com veurem tot seguit.
El papa Francesc ha proclamat amb aquest motiu l’Any Jubilar Calassanci que comença a
Roma a la casa de San Pantaleo el dia 27 de novembre i el dia fort serà el 25 de març, com
explicarem.

Commemorem els 400 anys de l’Escola Pia com institució
Introducció
Commemorar significa fer memòria col·lectivament, trobar-nos per recordar algun fet. I en
aquesta ocasió, toca fer-ho per dos motius. A l’Escola Pia estem de festa altra vegada. Ens
hi hem anat acostumant i no serà pas la última. Tot sovint ho fem recordant i celebrant ara
la fundació d’una de les nostres escoles, ara algun fet que ha marcat de manera significativa
la nostra història. Commemorar significa fer memòria col·lectivament, trobar-nos per
recordar algun fet. I en aquesta ocasió, toca fer-ho per dos motius. A l’Escola Pia estem de
festa altra vegada. Ens hi hem anat acostumant i no serà pas la última. Tot sovint ho fem
recordant I celebrant ara la fundació d’una de les nostres escoles, ara algun fet que ha
marcat de manera significativa la nostra història.
Enguany en el curs 2016-2017 commemorem dos fets importants. El 1617 l’escola de
Calassanç que fins aquell moment havia estat portada per mestres voluntaris i canviaven
massa sovint, es convertí en una institució religiosa o congregació que li donà estabilitat.
Cent cinquanta anys més tard el fundador de l’Escola Pia era reconegut per l’Església com
a sant, era canonitzat. Els escolapis ho havien esperat llargament perquè suposava que
finalment l’Església reconeixia l’educació dels infants i joves. Però aquest reconeixement
anà acompanyat d’altres fets que li donaren encara més significat com veurem tot seguit.
El papa Francesc ha proclamat amb aquest motiu l’Any Jubilar Calassanci que comença a
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Roma a la casa de San Pantaleo el dia 27 de novembre i el dia fort serà el 25 de març, com
explicarem
Enguany en el curs 2016-2017 commemorem dos fets importants. El 1617 l’escola de
Calassanç que fins aquell moment havia estat portada per mestres voluntaris i canviaven
massa sovint, es convertí en una institució religiosa o congregació que li donà estabilitat.
Cent cinquanta anys més tard el fundador de l’Escola Pia era reconegut per l’Església com
a sant, era canonitzat. Els escolapis ho havien esperat llargament perquè suposava que
finalment l’Església reconeixia l’educació dels infants i joves. Però aquest reconeixement
anà acompanyat d’altres fets que li donaren encara més significat com veurem tot seguit.
El papa Francesc ha proclamat amb aquest motiu
l’ Any Jubilar Calassanci que comença a Roma a
la casa de San Pantaleo el dia 27 de novembre i
el dia fort serà el 25 de març, com explicarem
Precedents a la fundació de l’escola
El desembre de 1591 mossèn Josep Calassanç,
que residia a Tremp, ho havia decidit: aniria a
Roma. Aquesta era la decisió que acabava de
prendre després de la proposta que li havia fet el
seu bisbe d’Urgell Andreu Capella. El bisbat tenia
diverses qüestions que calia
tractar amb la Santa Seu a través d’una persona
de confiança i Josep va ser l’escollit.
Pensava aprofitar la oportunitat per obtenir una
canongia. Roma li podia obrir nous horitzons que
l’omplissin i donessin més sentit a la seva vida de
sacerdot.
S’acomiadà dels familiars i de les amistats. Anà
a Pont de Claverol on una vegada més l’acollí la
família Motes. Un dels fills d’aquesta casa,
Francesc, de catorze anys, observà atentament aquell sacerdot: anys després el descrivia
com un home alt, de presencia venerable (tenia trenta tres anys), amb barba de color
castany i cara llarga i blanca.
El gener de 1592 salpava del port de Barcelona i, fent escala en els ports de Palamós i de
Gènova, atracà al port de Civitavecchia. Fins a Roma hi anà a peu.
Josep Calassanç era fill del batlle o representant del senyor de la Baronia de Peralta de la
Sal, de família benestant, l’últim de vuit germans. Estudià el llatí a Estadilla en el convent
dels frares trinitaris. Cursà arts i dret a l’Estudi General de Lleida. Començà la teologia a
València, la continuà a Alcalá de Henares i l’acabà a Lleida. Era sacerdot des del 17 de
desembre de 1583. Havia servit els bisbes de Barbastre i d’Alabarrací a qui acompanyà en
la visita apostòlica del monestir de Montserrat. Exercí com a secretari del capítol de
canonges del bisbat d’Urgell i com a mestre de cerimònies de la catedral. Quan a la Seu hi
arribà el bisbe Andreu Capella, Calassanç es convertí en el seu familiar. Va ser nomenat
oficial eclesiàstic de Tremp, i visitador, procurador i reformador dels oficialats de Tremp,
Sort, Tírvia i Cardós.
Roma se li obria com una nova visió del món, d’un món més divers que el de les muntanyes
del seu bisbat. Aquell sacerdot de trenta tres anys sentia que el cor li bategava quan se li
presentà davant la ciutat eterna.
Inquietud i recerca
S’hostatjà en el palau Colonna. Inicià les gestions a les Congregacions romanes per
resoldre les qüestions que li havia encarregat el seu bisbe. Intentà infructuosament
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aconseguir una canongia a Espanya. Va fer amistat amb els frares dominics de la Minerva
i amb els carmelites descalços de Santa Maria de l’Scala, congenià amb els franciscans de
la basílica dels Sants Apòstols.
El 1596 s’inscriví en la Confraria de la Doctrina Cristiana. Com a confrare va recórrer els
barris més marginals de la ciutat, descobrí la pobresa i la misèria. Roma tenia una doble
visió: la grandesa de les obres que encara s’estaven acabant i que han donat tant
d’esplendor a la ciutat dels Papes, i la dels barris en que les famílies tenien dificultats per
sobreviure, que es trobaven escanyats pels poderosos.
Però el que més el colpí i li arribà al cor va ser veure tants i tants nois pel carrer, abandonats,
exposats als vicis. Hi veié uns diamants bruts que, si es netejaven, podien servir molt a la
societat.
Buscà algú que els acollís: mestres de les escoles
de barri, ajuntament, religiosos amb escoles. Trobà
totes les portes tancades. Va prendre aleshores
una decisió: decidí dedicar-s’hi ell mateix.
Una decisió: obrir una escola
Com a membre de la Confraria dels Dotze Apòstols
el 9 d’abril de 1597 visità la parroquia de Santa
Dorotea en el Trastevere. La parròquia mantenia
una escola amb el mestre Marco Antonio Arcangeli.
Calassanç pactà amb el rector Antonio Brandini que
l’escola només fos per a pobres. Ell i el seu
company Jaime de Ávila, a més del mestre
Arcangeli, se’n farien càrrec. Calassanç la
mantindria econòmicament amb les seves rendes
d’Espanya. L’obra començà a la tardor de 1597: era
el naixement d’una nova escola de primeres lletres.
Portava anys buscant com servir Déu de manera
que l’omplís i donés sentit a la seva vida
de sacerdot. Ara ho havia trobat, com va escriure quan cap al 1600 li comunicaren la
concessió d’una canongia a Sevilla: «He trobat la millor manera de servir Déu en aquests
infants i no ho deixaré».
Objectius de l’escola calassància
Calassanç no tenia experiència ni formació de mestre, però des del primer moment va tenir
clars alguns principis: la seva escola havia de ser una escola completa amb tots els nivells
—primeres lletres i llatí o secundària com es feia aleshores— fins a la universitat; inclusiva,
és a dir que hi cabessin tots els nois sense mirar ni les creences, ni el nivell social, ni l‘ètnia
o origen dels alumnes. Com que la majoria de famílies eren pobres i necessitaven la
aportació econòmica dels fills, calia que el temps d’escolarització fos el més curt possible:
brevetat. També havia de donar uns coneixements que permetessin millorar el nivell de
vida de la família i viure honradament i lliure.
Organització de l’escola
De la mateixa manera que els jesuïtes havien graduat el llatí i havien posat un mestre en
cada grau o classe, va pensar que també ho podia fer amb les primeres lletres. Graduà
l’ensenyament segons les tres matèries que es donaven: llegir, escriure i aritmètica. Quan
hi havia un nombre elevat d’alumnes, cada una d’aquestes classes es subdividia; així en la
casa de San Pantaleo la de llegir es dividí en tres classes. En altres poblacions les
d’escriure i d’aritmètica s’unien en una sola.
La majoria d’alumnes deixaven l’escola en acabar l’aritmètica. Una minoria passava al llatí
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que es considerava ja com una secundària que donava pas als estudis superiors, cosa que
no era per a la majoria que volien guanyar-se la vida amb el treball artesà. També, per això,
a la classe d’aritmètica es donava, per als que ho volien, uns breus coneixements de llatí
perquè una de les possibles feines era anar d’escrivent i sempre hi havia frases o textos
llatins que calia transcriure: una pinzellada de llatí no anava pas malament.
Els alumnes en cada classe es distribuïen en tres grups: els que començaven, els que ja
en sabien una mica i els més avançats que el mestre emprava com ajudants per treballar
amb els altres: així també repassaven el que d’altra manera no haurien fet.
La classe d’aritmètica
La classe d’aritmètica era, segons Calassanç, la més important. La majoria dels alumnes
no passaven d’aquesta classe, sinó que s’incorporaven al món del treball: calia pensar molt
en la formació d’aquests nois, dedicar-hi els millors mestres.
A Itàlia la comptabilitat s’ensenyava
en escoles especialitzades, les
conegudes com l’escoles d’àbac.
Calassanç pensà que els elements
fonaments de l’àbac o aritmética
comercial eren útils per a tothom; per
això incorporà aquests elements
com una materia més a la primària.
Aquests coneixements serveixen per
a tot tipus d’activitat: en empreses,
per un artesà, per a un autònom o
per l’administració domèstica. Com
que ell no n’era expert, buscà qui li organitzés i contactà amb un vell conegut seu Giovan
Francesco Fiammelli, amb qui havia coincidit en la Confraria de la Doctrina Cristiana, li
demanà que l’ajudés. Fiammelli, expert matemàtic i acreditar mestre d’àbac, hi col·laborà
entre 1602 i 1604.
Molt relacionat amb l’ensenyament de la comptabilitat hi havia la classe d’escriure que, per
a Calassanç, havia de complir aquests objectius: l’alumne havia d’aprendre la materialitat
d’escriure o cal·ligrafia, però també la redacció especialment de cartes. Per a un bon
comptable era indispensable tenir una bona cal·ligrafia amb diferents tipus de lletra i
d’adorns. Per escriure calia disposar dels instruments indispensables. Hi havia en aquella
època molts monopolis que dificultaven la dedicació lliure a activitats lligades amb
l’escriptura. Per això a l’escola de Calassanç s’ensenyava a fer-se les plomes, els tinters i
les tintes. Per organitzar aquesta classe de cal·ligrafia demanà la col·laboració d’un dels
especialistes que hi havia a la ciutat de Roma, en Ventura Sarafellini, que havia contribuït
a les pintures de la cúpula de Sant Pere del Vaticà. El 1618 signà Calassanç un contracte
laboral amb Sarafellini.
Amb aquests ensenyaments, els alumnes sortien de l’escola no sols amb una formació per
a dedicar-se a qualsevol feina, sinó que eren lliures, deslligats dels gremis que tot ho
controlaven. Els artesans, alumnes de l’Escola Pia, no necessitaven de procuradors ni
agents per a realitzar la majoria de les seves operacions professionals. Aquests
procuradors i el seu entorn foren precisament els que pressionaren la Comissió de
Cardenals a fi que l’Escola Pia fos suprimida perquè els privava dels seus ingressos i domini
de la societat.
La classe de llatí
Per al llatí ho va tenir més fàcil: copiar el que feien els jesuïtes del Col·legi Romà. Com
dèiem, Calassanç volia mètodes breus: el temps d’estada a l’escola condicionava molt els
alumnes. Per al llatí es comença amb el text del jesuïta Manuel Álvares De institutione
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grammatica libri tres. Resultava feixuc, llarg, amb massa excepcions. Temptejà altres
possibilitats recorrent a professors de llatí. S’assabentà que a Milà hi havia un filòleg que
usava un nou i innovador mètode per ensenyar llatí. El 1629 hi envià tres joves escolapis
per aprendre aquest mètode. El professor era Gasparo Schoppe, alemany convertit al
catolicisme i resident en terres italianes, que divulgava el mètode i el llibre de Francisco
Sánchez, conegut com «el Brocense» (era nascut a las Brozas, Extremadura). Cap
d’aquest dos mestres era ben vist per la Inquisició, però per a Calassanç el que importava
era el mètode. En la carta del 20 març 1630 al pare Castelli, rector del col·legi de Gènova,
el mateix Schoppe resumia el seu mètode amb aquestes paraules:
«Adverteixo a VP que serà bo fer aprendre als nois des del principi les
sentències al mateix temps que el declinar i conjugar els noms i verbs sense
indicar els [oracions] simples, compostos o derivats. D'aquesta manera en
quatre mesos podran retenir en la ment les sentències i sabran declinar i
conjugar. Després, tornaran a aprendre les sentències i al mateix temps
escriuran les [oracions] simples, compostes i derivades. Així en deu mesos
sabran bé la llengua i podran aprendre les regles de la sintaxi, i després aquells
versos de noms, de pretèrits i de supins. Un mestre que el practiqui així amb els
seus deixebles, diu que li va boníssim.»
Aquest mètode tampoc li va fer el pes i demanà al seu bon col·laborador Pietro Casani que
en redactés un més breu. Aquest no tenia temps per dedicar-s’hi i finalment va ser un jove
escolapi Giovanni Francesco Apa qui, recollint les anteriors experiències i aportacions,
publicà el llibre de text per al llatí el 1643: I principi della lingua latina pratticati in Firenze
nell’Academia degli Sviluppati. La llengua vehicular, com indica el títol, era l’italià i no el llatí
com era costum.
De la tesi a la hipòtesi
Calassanç intuí que el futur seria la
ciència, no sols en el sentit
d’ensenyar unes assignatures o
matèries, sinó com a mètode.
Tradicionalment l’ensenyament es
basava en tesis que es demostraven:
l’autoritat de qui havia afirmat alguna
cosa era el principal argument. La
Bíblia era paraula de Déu per a tot.
Qui se’n apartava corria el risc de ser titllat no sols d’incrèdul, sinó també de illetrat.
La ciència, per contra, es basava en la observació, la hipòtesi, la recerca i la raó. Era una
altra manera de concebre el món i el saber. Aquesta actitud positiva de Calassanç envers
la ciència el portà a acostar-se a Tommaso Campanella i a Galileu; també Francisco
Sánchez fonamentava la seva gramàtica en la raó, camí que seguia igualment Schoppe:
per això eren considerats racionalistes, no fiables.
La formació cristiana
La societat de començament del segle XVII era cristiana. La vida acompanyava a ser-ne;
el poble no es plantejava la seva fe. Calia, això sí, donar sentit a aquesta fe heretada i
viscuda per immersió. A l’escola de Calassanç s’ensenyava el catecisme seguint el del
cardenal Roberto Belarmino que s’havia publicat segons el Concili de Trento i es
considerava l’oficial.
El mateix Calassanç va compondre’n un molt breu sobre Jesucrist, però no en publicà cap
més tot i haver-ho anunciat. No seguia el mètode de Belarmino, que era una exposició del
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Crec en un Déu, sinó que seguia els fets de la vida de Jesús. Tal vegada Calassanç va
témer que es produiria un conflicte pel mètode que seguia i optà per no continuar. Els
alumnes anaven a missa cada dia després de les classes del matí; d’aquesta manera si
algun alumne no era catòlic podia marxar cap a casa. A la tarda abans de marxar cap a
casa passaven per l’església i recitaven o cantaven les lletanies de la Mare de Déu. Els
diumenges i festes de precepte al matí acudien tots a l’escola i reunits en poques aules els
de primeres lletres resaven el rosari i els de llatí recitaven l’ofici menor de la Mare de Déu
(o Ofici Parvo); a continuació un dels mestres els feia una explicació a poder ser sobre
l’evangeli del dia i tots baixaven a l’església a oir la missa i cap a casa. Cada dia el mestre
dedicava els últims minuts a una reflexió de caire moral. Un dels sacerdots de la casa
recollia durant les hores de classe petits grups d’alumnes —grups de vuit o deu alumnes—
i els portava a l’oratori: allà els ensenyava a pregar, a confessar-se i a combregar i junts
feien una oració per la pau i pels benefactors de l’escola: era la oració contínua. Es
procurava donar sentit als actes que es feien.
Calassanç exhortava els alumnes a la comunió freqüent, en una època en que la majoria
de gent no hi anava ni una vegada a l’any. Deia que la comunió no era un premi per als
bons, sinó un aliment per a tots els creients. Considerava que la confessió era una manera
per fer repensar la pròpia conducta, per autoeducar-se. Per això recomanava als
confessors que animessin els nois a canviar i a practicar bones obres.

Per a Calassanç el sagrat era cada un dels nois. Així, per exemple, volia que el temple
servís també com a sala d’actes per a les actuacions acadèmiques dels alumnes. Crist era
el noi que tenia davant o assegut en un pupitre i per això l’havia d’estimar i donar-se-li.
L’Escola Pia, una institució
Calassanç obrí la primera escola la tardor de 1597 a la parròquia de Santa Dorotea. Era
una escola particular que portaven uns mestres sota la direcció de Calassanç. A partir, al
menys de 1602, l’escola va ser coneguda com Escola Pia, és a dir, gratuïta.
El problema era la falta de seguretat en la seva continuïtat. Calassanç mateix patí alguns
accidents que l’obligaren a fer llit setmanes seguides i l’escola quedava mig abandonada.
Els mestres col·laboradors marxaven fàcilment. Hi havia el risc que en qualsevol moment
12 | 36

aquella obra se’n anés en orris, per manca de personal. Era una obra inestable.
El Papa Pau V coneixia i valorava molt positivament l’obra de Calassanç. Nomenà com a
cardenal protector a monsenyor Benedetto Giustiniani, que a Bolonya s’havia distingit per
fer-hi entrar, com alumnes, joves mestissos americans, és a dir, va estendre l’ensenyament
universitari a classes socials no ben reconegudes o marginades.
Es buscaren fórmules per donar estabilitat i continuïtat a l’Escola Pia. Després d’alguna
prova i experiències fallides, es decidí crear una congregació religiosa.
El 6 de març de 1617 Pau V publicà el breu Ad ea per quae amb el qual creava la
Congregació Paulina dels Pobres de la Mare de Déu de l’Escola Pia. El Pontífex intuïa la
importància d’estendre l’educació a tothom, especialment del pobres i marginats; així ho
manifestava en el breu esmentat:
«Exercim joiós el nostre ministeri a
favor del desenvolupament cada
vegada més intens de la instrucció i
educació dels pobres: obra de
misericòrdia, digna de tot encomi,
que redunda en lloança a Déu.»
¿Què significava la creació d’aquesta
congregació religiosa per a l’obra
educativa de Josep Calassanç? En
primer lloc aconseguia estabilitat i
continuïtat per a l’escola. Després de
Calassanç hi haurà Escola Pia.
Per a l’Església representava també
el reconeixement d’una institució
amb la finalitat exclusiva de dedicarse a l’ensenyament i a l’educació dels
infants, cosa que fins aquest moment
s’havia fet de manera col·lateral o
complementària
per
diverses
institucions
com
convents
i
monestirs: l’Església reconeixia que
fer escola entrava dintre de les seves
dedicacions.
En un paràgraf del document pontifici hi llegim: «Treballaran [els religiosos de la
Congregació Paulina o escolapis], s’esforçaran i es comprometran a ensenyar als nois, els
primers rudiments, la gramàtica, el càlcul i, sobretot, els principis de la fe catòlica, en imbuirlos en els bons i sants costums i en educar-los cristianament». El Papa parla escaridament
de «nois» com objecte de l’educació dels escolapis, no hi afegeix cap especificació.
L’Escola Pia seria des d’aquest moment «l’escola per a tots». Quan Calassanç inicià
l’escola a Santa Dorotea es veié obligat a demanar un certificat de pobresa als nois que hi
volien entrar, perquè els mestres de les escoles de barri temien perdre els alumnes. Ara
aquesta condició desapareixia. A l’Escola Pia seurien en un mateix pupitre rics i pobres,
catòlics i protestants, creients i no creients. L’escola per a tots és una escola inclusiva que
forma una societat plural però amb mútua comprensió.
El 25 de març d’aquell mateix any de 1617 Calassanç i després catorze més iniciaren el
noviciat, primer pas per a la realització de la congregació religiosa: acabava de néixer la
institució “Escola Pia”.
Joan Florensa

Un calendari per a mòbils: http://www.escolapia.cat/400anys/cal
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Nou president de Càritas Catalunya
Els bisbes que formen la Conferència
Episcopal Tarraconense han nomenat
com a President de Càritas Catalunya el
Sr. Francesc Roig Queralt, actualment
director de Càritas Diocesana de
Tarragona.
Francesc Roig Queralt (La Canonja –
1955), casat i pare de tres fills, és llicenciat
en Filologia Romànica-Hispànica per la
Universitat de Barcelona. És membre de
l’Associació Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes. És membre fundador
del Centre d’Estudis Canongins Ponç de
Castellví i actualment n’és el president. És
membre del patronat de la Fundació
privada Mutua Catalana. És autor d’una
àmplia bibliografia tant de poesia com
d’investigació històrico-literària.
Ha estat inspector en cap d’Ensenyament
dels
Serveis
Territorials
d’aquest
departament a Tarragona fins a la seva
jubilació.
Des del mes de març de 2010 és director
de Càritas Diocesana de Tarragona, servei
que exerceix com a voluntari de la
institució i que compaginarà amb la nova responsabilitat.
És membre del Consell pastoral de la parròquia de Sant Sebastià de La Canonja.
Els bisbes agraeixen a la Dra. Carme Borbonès Brescó, que ha exercit el càrrec de
Presidenta de Càritas Catalunya des de l’octubre de 2004, la seva dedicació i el servei
eficaç i generós.
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Trobada de Claretians joves a Vic sobre el diàleg interreligiós
De divendres 18 al
vespre fins diumenge
20 al mig dia va tenir
lloc la trobada anual
de claretians joves
d’Europa,
més
exactament els que es
troben en els seus
cinc primers anys
d’ordenació
o
professió
perpetua
(en el cas dels
germans). És el que
s’anomena
“Quinquenni”. Hi van
participar 8 claretians
joves: 4 de Catalunya, 1 de Bètica,1 de França, 1 del Regne Unit i 1 Itàlia. Alguns dels
convocats, per diverses raons, no van poder ser-hi. Hi foren presents també el P. Màxim
Muñoz, prefecte provincial de formació i encarregat de l’organització, el P. Provincial,
Ricard Costa-Jussà i el P. Lluis Balanyà com a traductor del P. Robert Essugou, del
Cameroun, recentment destinat a França, que té dificultats per entendre el castellà.
Aquesta any la trobada va tenir lloc a la Casa d’Espiritualitat de Vic, amb el tema “El
diàleg interreligiós, especialment amb l’Islam”. El dissabte va tenir lloc una interessant
taula rodona amb representants de la tradició musulmana, budista, evangèlica i catòlica,
sobre com vivien la seva fe en l’actual context de Vic i com valoraven la convivència i el
diàleg que s’està promovent en aquesta ciutat. La taula rodona va ser organitzada i liderada
pel P. Joan Soler, President del Casal Claret de Vic, que en un segon moment va compartir
la seva llarga experiència de diàleg interreligiós i intercultural, especialment des del Casal,
molt reconegut en aquest àmbit.
A la tarda els participants van poder conèixer de prop els locals i les activitats del Casal
Claret en l’àmbit de l’emigració, el referit del diàleg interreligiós i intercultural, l’economia
social, etc. La intensa jornada va acabar amb un diàleg molt enriquidor sobre la pròpia
experiència de contacte amb persones i col·lectius d’altres tradicions religioses i els reptes
que aquest diàleg ens planteja als claretians.
El diumenge va tenir una forta empremta claretiana. Després de l’eucaristia a la cripta del
Temple, prop del sepulcre del P. Claret, presidida pel P. Ricard Costa-Jussà, Provincial
dels Claretians de Catalunya, es van visitar els llocs de les primeres predicacions del P.
Claret: Viladrau, Seva i Espinelves. També es va visitar l’església parroquial de Santa
Eugènia de Berga, lloc de bateig del beats màrtirs Andreu Sola (la memòria del qual es
celebrava aquell dia) i Joan Condinachs, del grup de Barbastre. La visita va ser guiada
sàviament pel P. Carlos Sànchez, director del CESC.
Cal fer referència als moments intensos de pregària i celebració eucarística, així com altres
de convivència més lliure i informal, molt propicis per compartir les experiències
comunitàries i apostòliques, així com els records comuns del temps de formació.
L’avaluació va ser molt positiva tant pel tema, com per la convivència i l’experiència
claretiana.
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Kolvenbach: mística y política
Ha fallecido el P. Peter-Hans Kolvenbach,
que fue Superior General de la Compañía
de Jesús entre 1983 y 2008. Ofrecemos
aquí un resumen (o, mejor, una recopilación
de
frases
selectas)
de
su
conferencia “Mística y política de Ignacio
de Loyola”, pronunciada en Bolonia (Italia)
el 26 de febrero de 1991.


Ignacio, hombre místico y hombre
político
Una precisión sobre el término “política”.
Puede ser entendida como la concepción
del gobierno de los estados y la
organización del poder, el arte y la práctica
del gobierno en una cierta sociedad por
medio de un partido o de un programa. En
este sentido “estatal”, la política no es
ciertamente competencia del ámbito
religioso en el cual se mueve la Iglesia. Pero
la política significa también el servicio del
bien común, la búsqueda de relaciones
armoniosas y de soluciones a los conflictos
entre las sociedades. Que el hombre quiera
o no, estos hechos y gestos tienen una
dimensión socio-política.


Ignacio en la política de su tiempo
El reconocer una estructura de pecado (según la expresión misma de Juan Pablo II) en el
interior de la historia humana en la cual, a pesar de todo, Dios crucificado permanece
presente, es el origen del realismo político y del optimismo místico de Ignacio.



La superación mística de la política
Es en la célebre contemplación del Reino de Cristo donde Ignacio muestra claramente que
la política no basta. Para Ignacio “sola política” significaría solamente esto: penar con
Cristo, trabajar como asociado en una empresa, aun siendo evangélica. Contemplando la
persona de Cristo y su obra por el reino de su Padre, Ignacio toma conciencia de que la
respuesta a la llamada de Cristo no puede ser un simple acuerdo de trabajo para participar
en la tarea evangelizadora, sino que implica siempre una consagración mística de todo su
propio ser a la persona de Cristo. La política consistirá entonces en el estar, de ahora en
adelante, señalado con los rasgos de los misterios de la vida de Cristo.



Mística de servicio
La de Ignacio es una mística de servicio; menos de estar en Cristo que de estar con Cristo
en su obra de salvación. Es entonces un doble “estar con” como en la Alianza: un estar con
Dios en un movimiento de consagración y un estar con el mundo, la creación, la sociedad
humana por medio de un movimiento de comunión. Ignacio verifica poco a poco que sólo
puede en verdad “estar con Dios” si consiente “estar con el mundo” y este doble estar con
Dios y el mundo se unifica en la decisión de estar con Cristo.
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La prioridad del pobre
Precisamente porque ama igualmente a todos los hombres, Dios concede una prioridad a
los pobres. Cuando el rico y el pobre son tratados de igual modo, la igualdad en realidad
no existe. Podríamos acusar a Dios de hacer acepción de personas, si no concediese una
atención privilegiada a los pobres. Podríamos acusar a Ignacio de una política de élite si
no concediese, en su acción hacia los que están arriba, una atención privilegiada a los que
están abajo. Este aspecto de la actividad de Ignacio muestra claramente el punto de unión
entre mística cristocéntrica y política social.



Mística de abajamiento
Ignacio ha aprendido místicamente de su Señor que una salvación ofrecida a todos sin
excepción, universalmente, aunque según las palabras mismas de Cristo, la buena nueva
sea anunciada a los pobres. Políticamente, Ignacio vive en una concepción del mundo
donde la imagen de Evangelio es absolutamente imposible servir a los que están abajo sin
entrar en una relación siempre más cristiana con los que están arriba porque, por otra parte,
los que están arriba no pueden llamarse cristianos sin imitar al Señor que se hace siervo,
siendo la bienaventuranza de los que están abajo.



Contemplativo en la acción
Fue Jerónimo Nadal quien definió a Ignacio como “un contemplativo en la misma acción”.
Un santo mundano: “en todo, palabras y acciones era consciente de la presencia de Dios,
sensible a esta presencia, que sentía sobrenaturalmente atractiva”. Es cierto que este ideal
puede llevar a una política que abusa de lo religioso o una mística manipulada hábilmente
por la política; y de hecho, implica un problema concreto en la vida del que es llamado a
vivir esta espiritualidad. Por eso, es necesario volver aquí a la orientación cristocéntrica de
la espiritualidad de Ignacio. Quien es perfectamente contamplativo en la acción es
ciertamente Cristo.
http://entreparentesis.org/kolvenbach-mistica-politica/

Palabras nuevas para tiempos convulsos: Post-verdad
Emilio José Gómez Ciriano
¿Tu verdad? No, la verdad. Ven
conmigo a buscarla y la tuya
guárdatela (A. Machado)
Los diccionarios de la marca
“Oxford” publicados en el Reino
Unido y en los Estados Unidos, y
que
son
unánimemente
reconocidos por su calidad, suelen
elegir por estas fechas su palabra
del año. Para el 2016 la palabra
escogida ha sido “post truth” que podría traducirse como “postverdad” y cuyo
significado, traducción mediante, sería algo así como: ”Relativo a , o que denota
circunstancias en las que los hechos objetivos inciden en la opinión pública menos que las
llamadas a los sentimientos y las creencias personales”.
Las campañas del referendum sobre el “Brexit” en el Reino Unido, por un lado, y la
campaña electoral estadounidense, por otro, habrían encumbrado a “post truth” como
17 | 36

palabra escogida porque el manejo de emociones basadas en noticias a menudo
tergiversadas, habría sido determinante en el comportamiento de la opinión pública aún
cuando finalmente se demostrará la inexactitud o falsedad de los hechos.
Una supuesta enfermedad terminal de Hillary Clinton repetida hasta la saciedad, unos
supuestos hechos delictivos que se podrían inferir como consecuencia del filtrado de
correos electrónicos de la candidata demócrata a la Casa Blanca o la promesa de destinar
al servicio de salud británico (NHS) 350 millones de libras semanales si el Reino Unido
salía de la Unión Europea en el referéndum del pasado junio, se demostraron falsos y ,
sin embargo fueron creídos por buena parte de la opinión pública, y no sólo creídos sino
replicados en las redes sociales sin ser comprobados para que otros las creyeran y a su
vez las replicaran.

No es casualidad que en una reciente entrevista publicada en el Washington Post, un
hombre de 38 años llamado Paul Horner que se dedica a inventar mentiras y colgarlas en
la red a través de páginas web de formato aparentemente profesional
como abcnews.com.co (diseñada de manera que cree confusión con la página auténtica
de abc News) llegara a afirmar que ” Sinceramente la gente es estúpida, se dedica a pasar
los mensajes sin que nadie compruebe su veracidad. Así es cómo Trumpganó. Dijo lo que
quería decir y la gente lo creyó todo y cuando se demostró que los hechos no eran ciertos
a la gente no le importó porque ya se lo habían creído” y es que, como afirmaba
recientemente Mathew Norman en The Independent, “la verdad ha llegado a estar tan
devaluada que lo que antes era un aspecto fundamental del debate político ahora no tiene
valor alguno” . A fin de ayudar a desentrañar los engaños en la red el Annenberg Public
Policy Centre ha desarrollado una página web que permite contrastar la veracidad de las
noticias que son publicadas.
Sin embargo, la apuesta por la construcción de realidades torticeras, por la desfiguración
de hechos, sigue su camino inexorable, con sutileza, valiéndose de episodios ciertos para
dar verosimilitud a la elaboración de relatos falsos que incidan en la opinión pública porque,
como bien dice Alex Grijelmo, una cosa es decir sucesos ciertos y otra cosa es ser veraz
(que consiste en decir “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”). Es en esta
clave en la que Breitbart News, un sitio web que se dedica a fabricar y difundir mentiras
con alta repercusión mediática, y que ya tiene sedes en Los Ängeles Jerusalén, Londres,
Texas y California, ha anunciado que pronto abrirá oficinas en Francia y Alemania, países
que celebran comicios electorales próximamente. Un reciente editorial del periódico The
Guardian, avisaba a sus lectores de este hecho.
Como ciudadanos y ciudadanas toca estar alerta, más que nunca para perseguir la verdad,
para seguir siendo libres, para que nuestras democracias, que se encuentran en riesgo, no
sucumban ante postverdades que generan división y conflicto y que pueden destruirla. Es
tiempo de pronunciarse ante la mentira.
http://entreparentesis.org/palabras-nuevas-tiempos-convulsos/
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L’eterna misericòrdia de Déu
Entrevista a Octavi Vilà, Abat de Poblet
La misericòrdia és un concepte molt lligat a la vida
monàstica. El mot es pot trobar diverses vegades
en la Regla de sant Benet, que segueixen monjos
i monges benedictins i cistercencs. Sant Benet
demana al monjo «no desesperar mai de la
misericòrdia de Déu» (RB 4,74). «Si nosaltres
esperem la misericòrdia de Déu hem de ser
misericordiosos com el Pare; per exemple, amb els
hostes que s’apropen als nostres monestirs»,
afirma fra Octavi Vilà, abat de Poblet, que fa una
valoració d’aquest Any Sant de la Misericòrdia.
Com valoreu aquest Any Sant?
El sentit de dedicar un any a la misericòrdia és perquè els cristians centrem la nostra atenció
en un aspecte concret de la nostra fe. Misericordiosos com el Pare, ens diu l’himne que
hem cantat al llarg de l’any. Perquè la nostra fe ha de ser una fe viscuda en comunitat,
enmig del món i per al món. Aquesta és la idea que ens ha repetit el papa Francesc i és
l’eix que ha de quedar.
La misericòrdia és clau per a ser uns bons cristians?
Com ens diu sant Benet, demanem la misericòrdia del Pare per poder compartir-la amb els
germans, que són tots els homes i les dones d’aquest món, creatures que reflectim la
imatge de Déu, sempre enterbolida per les nostres mancances i febleses. La misericòrdia
que rebem de Déu és una misericòrdia per compartir.
Què aporten els monestirs a l’evangelització?
El nostre ha de ser un testimoni de fe. A imatge de les primeres comunitats cristianes, els
monjos i les monges cerquem Déu compartint una vida de pregària, treball i contacte amb
la Paraula, compartint-ho tot. Ho fem sense sortir de casa, però obrint les portes de casa a
tots els que se’ns apropen per compartir amb ells la nostra vida i la nostra pregària.

Òscar Bardají i Martín
Full Dominical | 27 de novembre de 2016
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Jonàs dins el vendre d’un gran peix
Jonàs és un profeta que rep una missió precisa: anar a Nínive i predicar la conversió als seus
habitants. Jonàs no comparteix l’encàrrec i fuig en direcció contrària cap a Tarsis. Puja en un vaixell
per allunyar-se’n. Sap que el seu anunci va a contracorrent. Sap que si els ninivites, que mereixen
un gran càstig pel seu comportament, es converteixen, el Senyor els perdonarà. El profeta Jonàs no
assumeix el missatge que ha de transmetre ni s’identifica amb la misericòrdia de Déu. La seva opció
és la fugida. Les comunitats cristianes, les congregacions religioses, sovint experimenten els
mateixos impulsos que Jonàs. Viure com un
profeta és incòmode. Implica viure a
contracorrent. Al final, per a què? Déu donarà
Ens movem en direcció
contrària a la missió mentre
prioritat a la seva bondat per sobre dels pecats
ens distraeiem en
dels homes.
activitats?
Estem fugint de
El seu itinerari té tres etapes, perfectament
la crida del Senyor?
enllaçades.
Primer, la fugida. Marxa en direcció contrària a la
missió. Puja al vaixell i s’allunya. No obstant això,
exerceix el seu profetisme gràcies als seus errors. Quan els mariners agafen Jonàs i el tiren al mar i
aquest es calma, els passatgers reconeixen Déu. De vegades, pels errors propis, els altres ens tiren
al mar com si fóssim empestats. Aquesta situació amenaça la nostra vida, però ens retorna pel camí
de la missió. Quantes vegades la vida cristiana, la vida religiosa, s’allunya del seu projecte original?
El fet que ens tirin al mar ens retorna a la vocació profètica. Gràcies a això els mariners
experimenten un gran respecte pel Senyor.
Segona, viatge al ventre d’un gran peix, que
engoleix Jonàs. En el seu interior, el profeta retorna a
Déu a través de la pregària d’un salm. El perill existencial
el retorna pel camí de la pregària després
d’experimentar la sensació de l’abisme. Es troba
protegit, però desconcertat. No sap cap a on el porta el
gran peix. No sap quan durarà el viatge o si hi morirà. La
durada de tres dies i tres nits permet realitzar una
transformació completa, i anticipa la passió, la mort i la resurrecció de Jesús. D’això es tracta.
Ens sentim engolits
per una força
poderosa? Sabem
cap a on anem? Com
acarem la foscor?

Tercera, el compliment de la missió a Nínive: a la platja, on Jonàs és vomitat pel peix, torna a rebre
la missió. A partir d’aquí es comporta com el que és, un profeta. Assumeix la seva responsabilitat i
proposa la conversió, que s’arriba a produir. Déu perdona el càstig i en mostra la misericòrdia. En
aquest moment, Jonàs s’enfada amb ell perquè era el que temia. No només els ninivites s’havien
de convertir. El profeta ignora que ell també s’ha
d’obrir a l’amor i a la misericòrdia de Déu. Ser profeta
Som capaços d’anunciar a
no el fa immune al pecat i a la feblesa. Ser cristià, ser
contracorrent? Actuem
religiós no ens converteix autènticament en millors
amb misericòrdia envers
que els altres. La nostra missió és sublim: anunciar la
els nostres destinataris?
bona notícia, però sovint en fugim i, quan estem dins
Com va la meva conversió
del peix, no sabem ni tan sols cap a on anem. No hi té
personal
lloc la superioritat moral ni creure’ns millors.
Humilment, es tracta de complir la missió rebuda i
d’alegrar-se davant la misericòrdia divina.
Lluís Serra Llansana
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“L’Església es manté gràcies a les dones”
La Vanguardia | 13 de novembre de 2016 | Jordi Llisterri Boix

Núria Calduch-Benages, doctora en Ciències Bíbliques
Es una de les biblistes més reconegudes en el món acadèmic. La catalana Núria Calduch
Benages, religiosa de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de
Natzaret,fa31anysque viu a Roma on es va doctorar en Ciències Bíbliques i va ser la
segona dona a guanyar una càtedra a la Facultat de Teologia de la Pontifícia Universitat
Gregoriana. Experta en literatura sapiencial, els darrers anys també s’ocupa d’una història
silenciada”, la de les dones en els textos bíblics. Acaba de publicar tres nous llibres amb
CPL i Claret. Va ser experta en el Sínode sobre la Paraula de Déu (2008) i és una de les
primeres dones que forma part de la Pontifícia Comissió Bíblica. Ara ha estat escollida per
a la comissió que ha creat Francesc per estudiar el diaconat femení.
UN SALT ENDAVANT “El Papa ha creat una comissió per estudiar el diaconat de les
dones, i és paritària”
ESTUDI BÍBLIC “Hem de recuperar la història de les dones a la Bíblia, silenciada
durant segles”
Amb Francesc hi ha un compromís més concret sobre la presència de dones a
l’Església?
No és l’únic Papa que n’ha
parlat, ni el primer. Però, fidel
al seu estil, hi està insistint
de manera més directa i
incisiva. Per ell és un tema
prioritari i està fent passos
concrets que ningú no
s’esperava. Per exemple,
des de fa dos anys ens hem
incorporat tres dones a la
Pontifícia Comissió Bíblica.
Això ha estat un gran avenç.
Des de la seva creació el
1902 tots els membres
havien estat homes. També
és un fet concret la creació
de la comissió per estudiar el diaconat de les dones. I paritària: meitat homes i meitat dones.
Què els han demanat als membres d’aquesta comissió?
Encara no ens hem reunit oficialment, però entenc que haurem d’estudiar el tema des de
diverses perspectives. Tot allò que mirant al passat i al present estigui relacionat amb el
diaconat femení.
No és una comissió per aparcar el tema?
Certament no. Respon a un compromís que va prendre Francesca la trobada que va tenir
amb la Unió Internacional de Superiores Generals al maig d’aquest any a Roma. Allà li
varen plantejar si es podria constituir una comissió oficial per estudiar el diaconat femení.
Malgrat les dificultats, a l’agost Francesc ja va crear la comissió. Això ja no són només
parole, parole...
21 | 36

Com seria una situació de normalitat de la dona dins de l’Església?
Es difícil descriure el que podria ser una situació paritària en el si de l’Església perquè d’una
manera o altra això està relacionat amb el tema de l’ordenació. Un tema que per ara està
tancat. Malgrat tot, es van obrint algunes portes que fins fa poc temps semblaven blindades
i que ens fan mirar el futur amb esperança. En el món acadèmic ja destaca la presència de
teòlogues i biblistes reconegudes. Això era molt diferent quan jo estudiava. Però no és fàcil
fer-se un espai en aquest ambient perquè durant molts anys ha estat dominat per homes.
Al món hi ha més dones religioses que capellans. Perquè no es veuen més?
Les religioses fan uns vots però canònicament són considerades laiques. I es veuen menys
per una qüestió de visibilitat institucional lligada al tema del poder. Però que no es vegin
gaire no vol dir que no hi siguin. El servei que fan és immens. I sense “fer carrera”, el fan
en resposta a una vocació. L’Església es manté gràcies al servei incondicional de les
dones: a les universitats, a les escoles, a les parròquies, als hospitals, a la catequesi, a les
Càritas, a les missions...Tothom ho reconeix i ho valora. Ara bé, si parlem dels processos
de decisió o dels òrgans de govern eclesials, allà les dones –religioses o laiques– no hi
són.

Cinc-cents anys després de la reforma de Luter, encara hi ha una separació entre la
sensibilitat protestant pel coneixement de la Bíblia i el món catòlic?
Els catòlics hem après molt dels protestants en la difusió i en la recerca bíblica. I ara tendim
a col∙laborar molt més que abans. A escala internacional el treball acadèmic es fa sense
distingir entre estudiosos catòlics, protestants o jueus. Sense prejudicis.
Quins són avui els temes punters en l’estudi bíblic?
Més que de temes parlaria de tendències. Cada època té les seves. Avui vivim un
pluralisme metodològic que no para de créixer. Abans només es coneixia el mètode històric
o crític per estudiar la Bíblia. Ara en canvi utilitzem el mètode narratiu, la retòrica, la
pragmàtica, la sociologia, l’antropologia cultural, entre molts altres. El pluralisme és un
signe del nostre temps.
La cerca de la presència de la dona en la Bíblia és com buscar una agulla en un
paller?
Comparat amb els homes, la presència de la dona a la Bíblia és mínima. Però les dones hi
són. A mi m’interessen tots els textos on hi apareixen i també aquell sen què la seva
absència és clamorosa. I indagar perquè s’amaga la seva presència. Hem de recuperar
aquesta història que ha estat silenciada durant segles.
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Mare Encarnació Colomina: clausura del I Centenari de la mort
Omella celebra una solemne Eucaristia d'Acció de Gràcies en honor a la
confundadora de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret
La Congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret va
clausurar, el 26 de novembre de 2016, el I Centenari de la mort de la seva Cofundadora,
la Mare María Encarnació Colomina i Agustí (1848-1916), la causa d ela qual es troba ja
introduïda a Roma.
A més a més, de nombrosos actes en els col·legis de tot el món, es va celebrar una solemne
Eucaristia d'Acció de Gràcies a la Basílica de la Sagrada Família a Barcelona. La celebració
va ser presidida per Mons. Joan Josep Omella arquebisbe metropolità, i concelebrada per
nombrosos sacerdots diocesans i religiosos
Fills de la Sagrada Família, entre els quals
figurava el P. Jesús Díaz, Superior General.
Transcurs de la Missa
A partir de les quatre de la tarda el Temple
es va anar omplint amb l'afluència
nombrosíssima de professors dels col·legis
de la Congregació a Catalunya, pares,
alumnes i amics. L'eucaristia va comptar
amb les paraules de l'arquebisbe, que va
subratllar que “sant Josep Manyanet i la
Mare Encarnació van donar la seva vida per
presentar un model de família, el de la Família de Natzaret". "I van ser tenaços i constants
- va dir l'arquebisbe- per sembrar una llavor, sense la qual avui la societat seria diferent”.
Dirigint-se a les famílies, L'aquebisbe els va demanar que “cuidessin l'oració personal i
familiar, participant en la missa dominical”. Segons va recordar, la Mare Encarnació era
“una dona d'oració, una dona de profunda vida interior, i va donar resposta a una triple crida
que avui senten les seves filles: ser missioneres, ser família i ser-ho a l'estil de
Natzaret". "Perquè a Natzaret es va viure el silenci que capacita per a l'escolta, la
senzillesa de vida, el respecte, l'amor i el treball diligent…”.
Omella va concloure recordant que comencem el temps d'Advent i demanant-nos que
reséssim així: “Jesús, Josep i María, feu de la nostra llar, la Vostra”.
Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret
Enguany, les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret han tancat també la
fase diocesana de la Causa de la Serventa de Déu, la M. Mª Encarnació Colomina. Un any
de goig i d’abundants fruits espirituals pels quals donen gràcies al Senyor i se senten
urgides a donar resposta a Déu, a través del lliurament generós de les seves vides al servei
de la família i de l'educació.
Tal com va expressar la Superiora General, Mare Montserrat del Pozo, “sentim una
gratitud immensa envers Déu, que va voler escollir sant Josep Manyanet i la Mare Maria
Encarnació Colomina per ajudar al món a tenir la mirada fixa a Natzaret, per fer present el
valor de l'educació i de la família, per col·laborar a fi que cada llar sigui un Natzaret”.
Maria Encarnació, el nom de la qual va ser compendi i lema de la seva existència a
Natzaret, va viure compromesa amb l'ideal de renovar la família cristiana oferint a tots el
model de la Sagrada Família, Jesús, Maria i Josep. Una missió i un carisma, heretats de
sant Josep Manyanet, de plena vigència i actualitat.
Font: P. Blanquet
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550 alumnes de 3r d’ESO de La Salle Catalunya participen en
un taller d’emprenedoria social
Sota el lema “Observa, proposa i transforma el teu entorn” els estudiants han
conegut de primera mà experiències reals en aquest àmbit que els serveix com a eina
de cara al projecte d’emprenedoria que han de realitzar durant el curs
Barcelona, 25 de novembre de 2016-. Aquest matí La Salle Campus Barcelona-URL ha
acollit EduEmprèn, un taller d’emprenedoria social en el que han participat 550 alumnes
de 3r d’ESO d’11 escoles de La Salle Catalunya. L’activitat és el punt d’inici del Projecte
FAIG que els alumnes de La Salle Catalunya desenvolupen durant el curs com a nova
metodologia.
A l’inici de la sessió el president de FUNITEC i Visitador de La Salle Catalunya, Germà
Josep Guiteras, ha donat la benvinguda als alumnes i els ha encoratjat a ser audaços: “Si
teniu curiositat i us atreviu, els joves millorareu la nostra societat” . Tot seguit, Josep Piqué,
president
executiu de La
Salle
Technova
Barcelona, ha
explicat què és
l’emprenedoria
social i què es
pot fer pels
altres. Aquesta
sessió
ha
comptat amb la
participació de
dos
startups
que
han
explicat el seu
cas, Paula Veciana de Tandem Social i Clara Navarro, cofundadora de Ship 2B.
Posteriorment, ha tingut lloc una taula rodona amb persones que han iniciat projectes
d’emprenedoria social: Óscar Alonso de Urban Time, Lis Brusa de Koiki i Jordina Arcal de
HealthApp.
Després els alumnes participants han tingut contacte directe amb 12 emprenedors socials
i de La Salle Technova Barcelona que els han explicat de primera mà els seus projectes
emprenedors i les metodologies que han fet servir per dur-los a terme.
L’objectiu de l’acte, sota el lema “Observa, Proposa i Transforma!”, és preparar a joves
emprenedors compromesos amb el seu entorn i donar als estudiants eines per crear el seu
propi projecte d’emprenedoria social, observant el seu entorn per trobar un problema real,
identificar oportunitats de millora i proposar un repte que ho solucioni. En aquesta línia, al
final de la sessió han estat els propis alumnes els que han creat el “Mur dels Reptes
socials”, en àmbits com les persones (salut, alimentació i educació), organitzacions
(inclusió laboral, productes solidaris i finançament) i l’entorn (residus i reciclatge, transport
sostenible i energia neta). Els participants han analitzat aquests problemes que observen
al seu entorn i que seran les temàtiques que treballaran durant el curs en aquesta
assignatura i que presentaran novament al Campus a final de curs. L’acte ha comptat amb
la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”.
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El Monestir de les Avellanes,
al costat de la infància maltractada
A partir d’ara, el Monestir acull la delegació a les Terres de Ponent de l’ACIM, una
associació que combat activament els maltractaments als nens i nenes.
El dissabte 26 de novembre de 2016 es feu la
signatura oficial entre l’Associació Catalana per la
Infància Maltractada (ACIM) i el Monestir de les
Avellanes, per acollir la seu de la nova delegació
d’ACIM a les Terres de Ponent.
El fet que l’ACIM hagi escollit el Monestir de les
Avellanes com a seu, es deu a la relació de més de
20 anys que ambdues entitats comparteixen. Des de
l’any 1995, els membres de l’Associació Catalana
per la Infància Maltractada de les Terres de
Ponent (ACIM) han trobat en el Monestir de les
Avellanes l’espai més adient per fer les seves
reunions i congressos. Per altra banda el Monestir
de les Avellanes acull la Biblioteca de l’ACIM, un
fons bibliogràfic únic especialitzat en la matèria, i es
va dipositar l’any 2010 a la biblioteca del monestir.
Fa uns mesos la Junta Directiva de l’ACIM va
aprovar la creació d’una delegació a les comarques
de Lleida, que a partir d’aquest dissabte tindrà com
a seu oficial el Monestir de les Avellanes. Ambdues entitats col·laboraran en endavant per
fomentar activitats i projectes a l’entorn de la prevenció i protecció de la infància
maltractada.
El programa ha constat d’un acte institucional amb la presència de diverses autoritats, la
signatura de l’acord i una jornada de formació per a professionals i interessats en la matèria.
A la tarda hi ha hagut un concert a càrrec de l’Orfeó Balaguerí obert a tothom.
Victoria Noguerol: «Hi ha molta negligència institucional envers els abusos a menors»
Àlvar Llobet, Les Avellanes
La psicòloga clínica i experta en maltractament infantil considera que s'ha avançat poc en
aquesta matèria i insta a les administracions a invertir en prevenció
Recorda que un de cada cinc nens pateix un abús i lamenta que moltes escoles catalanes no
tinguin implementat els programes de control
La lluita contra els abusos sexuals ha quedat encallada. Aquest és el concepte que s'ha
extret de la conferència que ha fet aquest dissabte al Monestir de les Avellanes (Noguera)
Victoria Noguerol, psicòloga clínica i experta en casos de maltractaments. En el marc de la
jornada de presentació de l'Associació Catalana per la Infància Maltracada a
Ponent (ACIM), Noguerol ha carregat els neulers contra les administracions, a qui ha
considerat negligents en la gestió de la prevenció dels abusos.
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"El sistema no mira amb empatia els menors ni tampoc inverteix en eines per evitar els
abusos", ha indicat la psicòloga, que ha lamentat també la poca eficàcia dels organismes
públics per coordinar-se. "Afrontar un cas és una tasca que es fa en equip, i aquí costa molt
fer-ho", ha insistit la psicòloga, que ha contraposat la situació de Catalunya amb la que va
viure en la seva etapa com a col·laboradora del Departament de Salut Pública de San
Francisco (Califòrnia). En aquest punt, Noguerol ha recordat que moltes escoles catalanes
no tenen implementat encara els programes de control de prevenció d'abusos sexuals, una
pràctica que la pateixen, ha dit, un de cada cinc nens.
"La societat veu encara l'abús sexual com un tabú"
Per Noguerol, la societat "és poc valenta i encara considera
l'abús sexual com un tabú". Aquest fet es percep, ha argumentat,
en la poca sensiblització social i la minsa pedagogia que es fa
sobre els abusos a menors a Catalunya i a l'Estat espanyol. "La
mentalitat encara no ha canviat, i per això crec que hem avançat
poc en els darrers 25 anys", ha dit després de reivindicar que els
delictes sexuals no haurien de prescriure ja que "és amb el pas
dels anys que es veuen les coses amb perspectiva".
La psicòloga, que ha estat presentada per un dels pediatres més
actius a Ponent contra els maltractaments infantils, Francesc Domingo, ha fet un repàs dels
símptomes que pateixen els nens que són abusats i ha parlat de com afrontar les múltiples
situacions que generen els casos d'abusos com el Trastorn d'Identitat Dissociatiu. Sobre
això, Noguerol ha explicat el treball amb el mètode EMDR (sigles en anglès de
Desensibilització i Reprocessament per mitjà de Moviments Oculars) i la capacitat per anar
recuperant el passat que la víctima ha oblidat per "fer net" i començar a digerir el trauma
de
l'abús.
Sobre aquesta qüestió, Domingo ha posat l'accent en la necessitat de treballar en les
escoles per possibilitar que el nen conegui el seu cos i els límits externs que pot rebre.
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Actes, convocatòries, seminaris…
MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES
Recés d'Advent
amb Catalina Terrats, benedictina
dissabte, 10 de desembre, tot el dia
Espai Contrapunt Musical audició musical en directe amb Cor Lerània
diumenge, 11 de desembre, a 3/4 de 7 de la tarda
www.benedictinessantperepuelles.cat

PRESENTACIÓ DE LA NOVA ETAPA DE LA REVISTA DIALOGAL
1 de desembre de 2016 – Carrer dels Lledó 11, 1r – 19,30
Benvinguda a càrrec de Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO per al
Diàleg Interreligiós, i Clara Fons i Duocastella, directora de Dialogal
Diàleg entre Xavier Melloni, antropòleg i fenomenòleg de la religió, i David Fernàndez,
periodista i activista social. Conduït per Mar Griera, sociòloga.
Clausura l’acte:
Enric Vendrell, Director General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya
Intervenció musical:
Mohamed Soulimane, fundador i director de l’Orquestra Àrab de Barcelona

X JORNADES D’ÈTICA I MÓN CONTEMPORANI
Facultat de
Teologia de
Catalunya –
Ateneu
Universitari Sant
Pacià

“Canvi climàtic i desenvolupament sostenible”
Dies: 30 de novembre i 1 de desembre de 2016
Hora: de 19,00 a 21,00 h
Lloc: Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià
Organitza: Seminari de Doctrina i Acció Social de l’Església (SEDASE) – FTC-AUSP
Informació i inscripcions:
http://www.teologia-catalunya.cat/ca/comunicacio/noticies/inscripcions-obertes-a-les-xjornades-detica-i-mon-contemporani-canvi-climatic-i-desenvolupament-sostenible/13/273
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QUAN LES FRONTERES ES CONVERTEIXEN EN MURS
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CONFER: TROBADA DE RELIGIOSOS JOVES

ENCUENTRO DE RELIGIOSOS JÓVENES
3 y 4 de diciembre de 2016

Dirigido a:
Religiosas y Religiosos menores de 40 años

El Reino de la Misericordia: una pasión de
Jesús.
¿Tú pasión?
Día 4 Mañana:

PROGRAMA
Día 3 Mañana:
09:00 h.: Recogida de material
09:30 h.: Acogida, Saludos, Oración.
10:00h.:“Esa pasión que Dios tiene por
nosotros” .José Luis Segovia, vicario de
Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis
de Madrid.
11:00 h.: Descanso-café
11:30 h.: Pasión compartida:
En diálogo con José Luis Segovia
13:00 h.: Eucaristía
14:00 h.: Comida-descanso
Día 3 Tarde:
Construyendo el icono del buen samaritano
de la vida consagrada: Tres talleres
16:00 h.: Taller 1: Ante un mundo herido un
corazón conmovido.
17:00 h.: Taller 2. Gesto, mirada, palabra y
silencio
18:00 h.: Descanso-café
19:00 h.: Taller 3: Instrumentos de sanación
20:00 h.: Oramos y celebramos el rostro
misericordioso
de Dios
Benvolguts
tots i totes,
21:00 h.: Fin de la jornada

Escuchando el clamor de la tierra rota y
sufriente, de sus gentes. Voz de Dios.
9:00 h.: Salida hacia la Cañada.
10:00 h.: Eucaristía en la Parroquia de
Santo Domingo de la Calzada.
11:00 h.: Compartiendo la experiencia
12:30 h.: Fin del Encuentro
-------------------------------INSCRIPCIONES
Sede de Confer. Área Formación
Telf:. 91 519 36 35 ext. 126
Fax: 91 519 56 57
sec.formacion@confer.es
70 euros ( incluida comida y
autobús a la Cañada )
Nº de participantes
100 participantes
Lugar
Colegio de Santa Isabel-la Asunción
c/ Santa Isabel, 46 | 28012 Madrid
Transporte
Metro: Atocha o Antón Martín, línea 1
Autobuses: 6,26,32
Renfe: Estación de Atocha
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ORDO VIRTUTUM
L'Ordo Virtutum és el drama al·legòric
musical més rellevant de l'edat mitjana,
escrit i compost per l’abadessa benedictina
Hildegarda de Bingen (ca. 1151).
Es tracta d’un drama espiritual cantat, d’una
bellesa excepcional, el més antic, del qual
se’n conserva íntegrament la música,
anotada en neumes, i el text llatí.
Aquest drama, iniciat per la visió d’uns
profetes i patriarques, és un diàleg cantat
sobre el camí d’una Ànima que acudeix a
les Virtuts per a superar les temptacions del
Diable.
En finalitzar aquesta conferència, el grup de
música medieval Ardit Ensemble, integrat
per cantants medievalistes de la Universitat
de Barcelona, procedents de diverses
disciplines, com la història, la filosofia i la
filologia semítica i clàssica, interpretaran i
cantaran els passatges més significatius
d'aquest drama en directe.

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ "LÍMITS" ACIDH/NÚRIA GUINOVART.
Us volem convidar a
la Inauguració Exposició
"Límits"
acidH/Núria Guinovart.
L’artista vol mostrar a
través de les seves obres
l’itinerari vital de les
persones amb IL, reflectint
com viuen dins d’un cos
que no es correspon amb el
seu nivell d’enteniment.
Dijous 1 de desembre de 2016
Hora19 h
Sala d’ Art Setba Eixample
Consell de Cent 335

Us recomanem que visiteu la web d'acidH, on trobareu més detall de l'exposició:
https://www.acidh.org/general/nuria-guinovart-exposicio-limits-a-la-sala-dart-setba-eixample/
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IMPOSICIÓ DEL PAL·LI
Eucaristia presidida pel Sr. Nunci Apostòlic, Mons. Renzo Fratini, amb motiu de la imposició
del pal·li al Sr. Arquebisbe Metropolità de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella Omella dissabte 3 de desembre de 2016, 11:30 hores - S. E. Catedral Basílica Metropolitana de
Barcelona.

EL CET INTECSERVEIS CELEBRA 15 AÑOS ASEGURANDO EL
TRABAJO A MÁS DE CIEN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El Centro Especial de Trabajo (CET) Intecserveis, dedicado a la integración laboral y
psicosocial de personas con discapacidad, cumple su decimoquinto aniversario de
actividad. Actualmente emplea a más de un centenar de personas que desarrollan
tareas de limpieza, jardinería, servicios auxiliares y destrucción de documentación
confidencial a empresas privadas y de la administración pública.
Quince años después de su puesta en
marcha, el Centro Especial de Trabajo
(CET) Intecserveis, con sede en Sant Boi
de Llobregat, ha conseguido que un total
de 110 personas con discapacidad estén
trabajando a día de hoy. Estos
trabajadores desarrollan tareas de
limpieza diariamente en 45 instalaciones;
también se encargan del mantenimiento
diario de parques y jardines con un total
de 18.000 m2 de superficie; así como
servicios de soporte en tareas de
mantenimiento, lavandería, almacén, destrucción de documentación confidencial, etc.
Intecserveis entró en funcionamiento el 27 de noviembre de 2001.
Clientes | Entre su cartera de clientes se encuentran empresas del sector hospitalario,
docencia e investigación, informático, aseguradoras, automoción, naval, sociosanitario y
diversas empresas de la administración pública.
Valor añadido | Contratar los servicios del CET es una vía de cumplimiento de la Ley
General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social (RDL
1/2013). Al mismo tiempo facilita y refuerza la política de responsabilidad corporativa de
las empresas, contribuyendo a la integración social y laboral de las personas con diversidad
funcional y potenciando la igualdad de oportunidades.
Líneas de futuro | En nuestro futuro próximo, nuestra entidad sin ánimo de lucro que
pertenece a la Fundació Germà Benito Menni, creada por la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios – Provincia de Aragón San Rafael, queremos consolidar las líneas de servicio a
empresas.
Recientemente nos hemos adherido a la Taula de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat,
que es un paso más para renovar nuestro compromiso con el bienestar del colectivo de
personas con trastorno mental.
Más información: CET Intecserveis: http://www.intecserveis.org/ | Orden Hospitalaria
San Juan de Dios: www.ohsjd.es
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Lliurament del XI Premi Memorial Joan Gomis

El dia 1 de desembre, es farà l’acte de lliurament del premi Joan Gomis a l’Auditori de la
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna – Universitat Ramon Llull
(C. Valldonzella, 12, Barcelona).
Durant l'acte, en Miquel Peralta i l’Emili Pacheco entrevistaran els guanyadors d’enguany.
Com ja vam comunicar en el seu moment, els premiats de la XI edició del Premi Memorial
Joan Gomis són, en la categoria d’obres periodístiques, el reportatge “La vida (invisible)
bajo el plástico”, de la periodista Silvia Melero, publicat el 4 de febrer a Revista 21. I en la
modalitat de trajectòria periodística, el jurat ha premiat el programa de Catalunya Ràdio,
Solidaris.
Durant l'acte també es projectaran imatges preses durant la realització de l’obra periodística
guanyadora i imatges de la producció del programa de Catalunya Ràdio.
L'acte és de lliure accés. Us hi esperem!

DIA MUNDIAL CONTRA LA SIDA
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La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 620 | 28.11.2016
En la clausura de l’any jubilar de la misericòrdia
El proppassat diumenge 20 de novembre va cloure a Roma l’Any Jubilar de la Misericòrdia.
El Sant Pare escriu en la butlla del Jubileu, Misericordiae Vultus: «En aquest dia, tancant
la Porta Santa, tindrem abans de res sentiments de gratitud i reconeixement cap a la
Santíssima Trinitat per haver-nos concedit un temps extraordinari de gràcia (...) Desitjo que
els anys a venir estiguin impregnats de misericòrdia per poder anar a la trobada de cada
persona portant la bondat i la tendresa de Déu! Que a tots, creients i llunyans, pugui arribar
el bàlsam de la misericòrdia com a signe del Regne de Déu que ja és present enmig de
nosaltres».

La carta apostòlica Misericordia et misera
Coincidint amb el final de l'Any de la Misericòrdia, el papa Francesc ha publicat la Carta
Apostòlica Misericordia et misera, en la qual recull les grans línies del Jubileu i dona
indicacions per tal que l’any jubilar no es redueixi a una “teoria de la misericòrdia”. Podeu
llegir el text íntegre en català.
El Sant Pare hi exposa que, a més de rebre misericòrdia, se n’ha de donar. Significa no ser
indiferent al patiment de les persones. Demana als catòlics que treballin per restituir la
dignitat de les persones. «No tenir feina i no rebre un salari just; no tenir una casa o una
terra on habitar; ser discriminats per la fe, la raça, la condició social… Aquestes, i moltes
altres, són situacions que atempten contra la dignitat de la persona, enfront de les quals
l’acció misericordiosa dels cristians respon abans de res amb la vigilància i la solidaritat.(...)
El caràcter social de la misericòrdia obliga a no quedar-se immòbils i a desterrar la
indiferència i la hipocresia, de manera que els plans i projectes no quedin només en lletra
morta. Que l’Esperit Sant ens ajudi a estar sempre disposats a oferir la nostra aportació de
manera concreta i desinteressada, perquè la justícia i una vida digna no siguin només
paraules boniques, sinó que constitueixin el compromís concret de tots els qui volen
testimoniar la presència del Regne de Déu».
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Una revolució d’afecte i tendresa
Per aconseguir aquesta mirada de misericòrdia, també l’Església necessita una revolució
d’afecte i tendresa per mirar el món i per mirar-se a si mateixa i per actuar des de la
compassió. Potser podríem pensar que acabem l’any 2016 particularment «malmenats i
desesperançats, com les ovelles sense pastor», i amb la temptació de tancar-nos en
nosaltres mateixos i deixar per a un altre any la lluita per aquell altre món possible que
anhelem. ¿No deu ser que és ara quan hem de negar-nos al fet que les situacions
deplorables, angoixoses, miserables dels altres puguin triomfar en el nostre cor, quan hem
de ser suport i consol els uns per als altres? És ara que hem de confiar en el poder de
l’afecte i la tendresa, i des d’allò més petit de les nostres relacions i vides quotidianes,
reaccionar estimant, fixant-nos, apropant-nos, ajudant els que viuen el drama del desencís,
la malaltia o la injustícia.
Clou l’any jubilar però no els signes concrets de la misericòrdia
L'Any Jubilar ha estat temps de gràcia, de festa, de conversió, de perdó, de servei, que cal
continuar en la nostra Església Diocesana, en les parròquies, institucions pastorals, grups
eclesials, també a les escoles i en la nostra vida personal, en el nostre capteniment. Com
diu el Papa, «comunitats, famílies i persones creients han tornat a descobrir l’alegria de
compartir i la bellesa de la solidaritat. I tot i això, no n’hi ha prou. El món continua generant
noves formes de pobresa espiritual i material que atempten contra la dignitat de les
persones. Per aquest motiu, l’Església ha d’estar sempre atenta i disposada a descobrir
noves obres de misericòrdia i realitzar-les amb generositat i entusiasme».
Es clausuren materialment les Portes de la Misericòrdia, però no el que han significat, ja
que han de continuar sempre obertes.

Servei de documentació: “Misericordia et misera” en català

Servei de Documentació
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Signes dels temps a TV3: « 25 anys de l’IREL »

Una trobada entre un laic, un religiós i un
sacerdot va marcar l'inici de l'Institut de
Recerca i Estudis Religiosos de Lleida. L'any
1991 naixia l'IREL i ho feia amb l'objectiu de
construir ponts entre la fe i la cultura. 25 anys
després aquesta institució del bisbat de
Lleida continua oferint formació pastoral i
teològica. “Signes dels temps” entrevista
Ramon Prat, teòleg i director de l'Institut de
Recerca i Estudis Religiosos de Lleida.
Al marge d’aquest tema, l'espai "30 anys"
recupera de l’arxiu una conversa del 2000
amb el fundador de la Comunitat de Taizé, Roger Schutz.
Data: 4 de desembre de 2016
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,10
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017
DESEMBRE | 2016
6
8
12
13
19
25
26

dm
dj
dl
dm
dl
dg
dl

Festa Constitució
Festa Immaculada
CEVRE - Formació inicial
URC - Junta directiva
Reunió del grup Anawim | CEVRE - Formació inicial
Nadal
Sant Esteve
35 | 36

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

sec.urc@confer.es
sec.general@urc.cat
urc.info@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

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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