Barcelona, 29 de desembre de 2016

ANY IX. núm.

Any nou: noves crides, noves oportunitats, nous reptes

Any
2017
50ª Jornada Mundial de la Pau: «La no violència:
un estil de política per a la pau»
El veritable camp de batalla, en el qual s’enfronten
la violència i la pau, és el cor humà
Ser avui veritables deixebles de Jesús significa també
acceptar la seva proposta de la no violència.

La clepsidra de l’any 2017
La clepsidra és un aparell que
permet mesurar el temps a través del
pas que l’aigua fa d’un recipient a un
altre. Aquest artifici té arrels molt
antigues. La paraula que li dóna nom
enfonsa l’etimologia en la llengua
grega. Es tracta d’un compost de dos
termes: robar i aigua. L’aigua del
primer recipient no es pot aturar, sinó
que de manera constant és robada
pel pas del temps. La clepsidra no fa
pauses, no allarga uns instants en
benefici d’altres, funciona de manera
implacable. El present és el pas
entre el passat i el futur, entre el
somni i la memòria. Tan actual com
fugisser.
Encara ressonen els desitjos de
felicitat d’un any nou. Encara
ressona a les oïdes el so de les dotze
campanades. Encara tenim al paladar el gust del raïm i del cava. Encara a la retina es
conserven les imatges de la televisió. Encara se sent l’escalf de les abraçades. Encara
torna al cor el murmuri de les pregàries. Encara el dolor, la soledat, la fam continuen
presents en la vida de moltes persones, que miren la festa dels altres des de la llunyania
de l’exclusió i la pobresa. A partir del primer segon de l’any nou, la clepsidra del 2017 ha
començat a funcionar.
Aquest artilugi marca el temps del cronos. Un segon és igual a un altre segon. Un minut
és igual a un altre minut. Una hora és igual a una altra. Un dia té 24 hores. Mesura objectiva,
neutra, del temps que passa per a tots. Concentra el seu objectiu en la quantitat.
Som les persones les que omplim de contingut i significat el temps del cronos per
convertir-lo en temps del kairós. Aquí és on apareixen les diferències qualitatives. Kanji
Watanabe, protagonista de la pel·lícula Ikiru (Viure) d’Akira Kurosawa (1952) viu amb més
plenitud els darrers sis mesos de la seva vida que les desenes d’anys que els precedeixen.
Abans havia viscut com un autòmata, com un ésser mecànic, adormit, sense consciència.
Durant els darrers mesos, coneixedor d’una malaltia mortal que l’afligeix, omple de sentit el
projecte de la seva vida i mor en pau. El ritme cronològic de la clepsidra roba el temps que
s’esfuma instant rere instant. El kairós, la plenitud, el significat... depèn de nosaltres. Les
línies del pentagrama són iguals en totes les partitures, però en algunes la música és
mediocre i en altres la simfonia és sublim.
Amb els progressos tècnics, existeix l’ambició de prolongar la vida fins a edats
longeves. Sempre el cronos... El pas a la plenitud va en una altra direcció: viure una vida
amb densitat i sentit. Els místics no temen la brevetat de la vida, sinó la insignificança. Els
místics saben que la màxima expressió de la seva existència s’aconsegueix a través de
l’amor. Sant Joan de la Creu ho recorda: «Mi alma se ha empleado, y todo mi caudal, en
su servicio; ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi
ejercicio.»
La clepsidra et pot robar l’aigua del temps, però mai el valor de l’eternitat.
Lluís Serra Llansana
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50a Jornada Mundial de la Pau
"La no violència: un estil de política per a la pau"
Missatge del Sant Pare Francesc per a la celebració de la 50a Jornada Mundial de la
Pau: "La no violència: un estil de política per a la pau"

MISSATGE DEL SANT PARE
FRANCESC
PER A LA CELEBRACIÓ DE LA
50a JORNADA MUNDIAL DE LA PAU
1 DE GENER DE 2017
«La no violència: un estil de política per a la pau»
1. Al començament d’aquest nou any formulo els meus més sincers desitjos de pau per als
pobles i per a les nacions del món, per als Caps d’Estat i de Govern, així com per als
responsables de les comunitats religioses i dels diversos sectors de la societat civil. Desitjo
la pau a cada home, dona, nen i nena, alhora que prego perquè la imatge i semblança de
Déu en cada persona ens permeti reconèixer-nos els uns als altres com a dons sagrats,
dotats d’una immensa dignitat. Especialment en les situacions de conflicte, respectem la
seva «dignitat més profunda»[1]i fem de la no violència activa el nostre estil de vida.
Aquest és el Missatge per a la 50ª Jornada Mundial de la Pau. En el primer, el beat
Papa Pau VI es va dirigir, no només als catòlics sinó a tots els pobles, amb paraules
inequívoques: «Ha aparegut finalment amb molta claredat que la pau és la línia única i
veritable del progrés humà (no les tensions de nacionalismes ambiciosos, ni les conquestes
violentes, ni les repressions portadores d’un fals ordre civil)». Va advertir del «perill de
creure que les controvèrsies internacionals no es poden resoldre pels camins de la raó, és
3 | 30

a dir de les negociacions fundades en el dret, la justícia, l’equitat, sinó només pels de les
forces espantoses i mortíferes». Per contra, citant Pacem in terris del seu predecessor sant
Joan XXIII, exaltava «el sentit i l’amor de la pau fundada sobre la veritat, sobre la justícia,
sobre la llibertat, sobre l’amor»[2]. Impressiona l’actualitat d’aquestes paraules, que avui
són igualment importants i urgents com fa cinquanta anys.
En aquesta ocasió desitjo reflexionar sobre la no violència com un estil de política per a la
pau, i demano a Déu que es conformin a la no violència els nostres sentiments i valors
personals més profunds. Que la caritat i la no violència guiïn la manera de tractar-nos en
les relacions interpersonals, socials i internacionals. Quan les víctimes de la violència
vencen la temptació de la venjança, es converteixen en els protagonistes més creïbles en
els processos no violents de construcció de la pau. Que la no violència esdevingui, des del
nivell local i quotidià fins a l’ordre mundial, en l’estil característic de les nostres decisions,
de les nostres relacions, de les nostres accions i de la política en totes les seves formes.
Un món fragmentat
2. El segle passat va ser devastat per dues horribles guerres mundials, va conèixer
l’amenaça de la guerra nuclear i un gran nombre de nous conflictes, però avui
lamentablement estem davant d’una terrible guerra mundial per parts. No és fàcil saber si
el món actualment és més o
menys violent del que ho va ser en
el passat, ni si els moderns
mitjans de comunicació i la
mobilitat que caracteritza la nostra
època ens fa més conscients de la
violència o ens fa més habituats a
ella.
En qualsevol cas, aquesta
violència que es comet «per
parts», de maneres i nivells
diversos, provoca un enorme
sofriment que coneixem bé:
guerres a diferents països i
continents; terrorisme, criminalitat
i atacs armats impredictibles;
abusos contra els emigrants i les víctimes del tràfic de persones; devastació del medi
ambient. Amb quina finalitat? La violència, permet assolir objectius de valor durador? Tot
el que obté, ¿no es redueix a desencadenar represàlies i espirals de conflicte letals que
beneficien només alguns «senyors de la guerra»?
La violència no és la solució per al nostre món fragmentat. Respondre amb violència a la
violència duu, en el millor dels casos, a l’emigració forçada i a un enorme sofriment, ja que
les grans quantitats de recursos que es destinen a objectius militars són sostretes de les
necessitats quotidianes dels joves, de les famílies en dificultat, dels ancians, dels malalts,
de la gran majoria dels habitants del món. En el pitjor dels casos, duu a la mort física i
espiritual de molts, si no de tots.
La Bona Notícia
3. També Jesús va viure en temps de violència. Ell va ensenyar que el veritable camp de
batalla, en el qual s’enfronten la violència i la pau, és el cor humà: «Perquè de dins, del cor
de l’home, surten els pensaments perversos» (Mc 7,21). De tota manera el missatge de
Crist, davant d’aquesta realitat, ofereix una resposta radicalment positiva: ell va predicar
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incansablement l’amor incondicional de Déu que acull i perdona, i va ensenyar als seus
deixebles a estimar els enemics (cf. Mt5,44) i a parar l’altra galta (cf. Mt5,39). Quan va
impedir que l’adúltera fos lapidada pels seus acusadors (cf. Jn 8,1-11) i quan, la nit abans
de morir, va dir a Pere que tornés l’espasa a la beina (cf. Mt 26,52), Jesús va traçar el camí
de la no violència, que va seguir fins al final, fins a la creu, mitjançant la qual va construir
la pau i va fer destruir l’enemistat (cf. Ef 2,14-16). Per això, qui acull la Bona Notícia de
Jesús reconeix la seva pròpia violència i es deixa guarir per la misericòrdia de Déu,
convertint-se alhora en instrument de reconciliació, segons l’exhortació de sant Francesc
d’Assís: «Que la pau que anuncieu amb els llavis la tingueu, i en major mesura, en els
vostres cors»[3].
Ser avui veritables deixebles de Jesús significa també acceptar la seva proposta de la no
violència. Aquesta —com ha afirmat el meu predecessor Benet XVI— «és realista, perquè
té en compte que en el món hi ha massa violència, massa injustícia i, per tant, només es
pot superar aquesta situació contraposant un plus d’amor, un plus de bondat. Aquest “plus”
ve de Déu»[4]. I afegia amb força: «per als cristians la no violència no és un mer
comportament tàctic, sinó més aviat una manera de ser de la persona, l’actitud de qui està
tan convençut de l’amor de Déu i del seu poder, que no té por d’afrontar el mal únicament
amb les armes de l’amor i de la veritat. L’amor als enemics constitueix el nucli de la
“revolució cristiana”»[5]. Precisament, l’evangeli de l’estimeu els vostres
enemics (cf. Lc 6,27) és considerat com «la charta magna de la no violència cristiana», que
no s’ha d’entendre com un «rendir-se davant del mal […], sinó a respondre al mal amb el
bé (cf. Rm 12,17-21), trencant d’aquesta manera la cadena de la injustícia»[6].
Més fort que la violència
4. Moltes vegades la no
violència s’entén com a
rendició,
desinterès
i
passivitat, però en realitat no
és així. Quan la Mare Teresa
va rebre el premi Nobel de la
Pau, l’any 1979, va declarar
nítidament el seu missatge de
la no violència activa: «A les
nostres famílies no tenim
necessitat de bombes i
armes, de destruir per portar
la pau, sinó de viure units,
estimant-nos els uns als
altres […]. I aleshores serem
capaços de superar tot el mal
que hi ha al món»[7]. Perquè
la força de les armes és
enganyosa.
«Mentre
els
traficants d’armes fan la seva feina, hi ha pobres constructors de pau que donen la vida
només per ajudar una persona, una altra, una altra»; per a aquests constructors de la pau,
la Mare Teresa és «un símbol, una icona dels nostres temps»[8]. El passat mes de
setembre vaig tenir la gran alegria de proclamar-la santa. He elogiat la seva disponibilitat
envers tothom mitjançant «l’acollida i la defensa de la vida humana, tant de la no nascuda
com de l’abandonada i descartada […]. S’ha inclinat sobre les persones defallides, que
moren abandonades a la vora dels carrers, reconeixent la dignitat que Déu els havia donat;
ha fet sentir la seva veu als poderosos de la terra, perquè reconeguessin les seves culpes
davant dels crims —davant dels crims!— de la pobresa creada per ells mateixos»[9]. Com
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a resposta —i en això representa milers, més encara, milions de persones—, la seva missió
és sortir a l’encontre de les víctimes amb generositat i dedicació, tocant i embenant els
cossos ferits, guarint les vides trencades.
La no violència practicada amb decisió i coherència ha produït resultats impressionants. No
s’oblidaran mai els èxits obtinguts per Mahatma Gandhi i Khan Abdul Ghaffar Khan en
l’alliberament de l’Índia, i de Martin Luther King Jr. contra la discriminació racial. En
especial, les dones són freqüentment líders de la no violència, com, per exemple, Leymah
Gbowee i milers de dones liberianes, que han organitzat trobades de pregària i protesta no
violenta (pray-ins), obtenint negociacions d’alt nivell per a la conclusió de la segona guerra
civil a Libèria.
No podem oblidar el decenni
crucial conclòs amb la caiguda
dels règims comunistes a
Europa.
Les
comunitats
cristianes han contribuït amb la
seva pregària insistent i la seva
acció valenta. Ha tingut una
influència especial el ministeri i
el magisteri de sant Joan Pau
II. A l’encíclica Centesimus
annus (1991),
el
meu
predecessor,
reflexionant
sobre els esdeveniments de
1989, va posar en evidència
que un canvi crucial en la vida
dels pobles, de les nacions i dels estats es realitza «a través d’una lluita pacífica, que utilitza
només les armes de la veritat i de la justícia»[10]. Aquest itinerari de transició política vers
la pau ha estat possible, en part, «pel compromís no violent d’homes que, resistint-se
sempre a cedir al poder de la força, han sabut trobar, una vegada i una altra, formes
eficaces per donar testimoni de la veritat». I concloïa: «Tant de bo els homes aprenguin a
lluitar per la justícia sense violència, renunciant a la lluita de classes en les controvèrsies
internes, així com a la guerra en les internacionals»[11].
L’Església s’ha compromès en el desenvolupament d’estratègies no violentes per a la
promoció de la pau en molts països, implicant-hi fins i tot els actors més violents en un
major esforç per a construir una pau justa i duradora.
Aquest compromís en favor de les víctimes de la injustícia i de la violència no és un
patrimoni exclusiu de l’Església Catòlica, sinó que és propi de moltes tradicions religioses,
per a les quals «la compassió i la no violència són essencials i indiquen el camí de la
vida»[12]. Ho reafirmo amb força: «Cap religió no és terrorista»[13]. La violència és una
profanació del nom de Déu[14]. No ens cansem mai de repetir-ho: «No es pot utilitzar mai
el nom de Déu per justificar la violència. Només la pau és santa. Només la pau és santa,
no la guerra»[15].
L’arrel domèstica d’una política no violenta
5. Si l’origen d’on brolla la violència es troba en el cor dels homes, aleshores és fonamental
recórrer el camí de la no violència en primer lloc en el si de la família. És part d’aquella
alegria que vaig presentar, el passat mes de març, en l’Exhortació apostòlica Amoris
laetitia, com a conclusió dels dos anys de reflexió de l’Església sobre el matrimoni i la
família. La família és l’espai indispensable en el qual els cònjuges, pares i fills, germans i
germanes aprenen a comunicar-se i a cuidar-se els uns als altres de manera
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desinteressada, i on els desacords o fins i tot els conflictes han de ser superats no amb la
força, sinó amb el diàleg, el respecte, la recerca del bé de l’altre, la misericòrdia i el
perdó[16]. Des del si de la família, l’alegria es propaga al món i s’irradia a tota la
societat[17]. D’altra banda, una ètica de fraternitat i de coexistència pacífica entre les
persones i entre els pobles no pot basar-se sobre la lògica de la por, de la violència i de
l’entossudiment, sinó sobre la responsabilitat, el respecte i el diàleg sincer. En aquest sentit,
faig una crida a favor del desarmament, com també de la prohibició i abolició de les armes
nuclears: la dissuasió nuclear i l’amenaça certa de la destrucció recíproca, no poden servir
de base a aquest tipus d’ètica[18]. Amb la mateixa urgència suplico que s’aturi la violència
domèstica i els abusos a dones i infants.

El Jubileu de la Misericòrdia, conclòs el passat mes de novembre, ens ha convidat a mirar
dins del nostre cor i a deixar que hi entri la misericòrdia de Déu. L’any jubilar ens ha fet
prendre consciència del gran nombre i varietat de persones i de grups socials que són
tractats amb indiferència, que són víctimes d’injustícia i pateixen violència. Ells formen part
de la nostra «família», són els nostres germans i germanes. Per això, les polítiques de no
violència han de començar dins dels murs de casa per després estendre’s a tota la família
humana. «L’exemple de santa Teresa de Lisieux ens convida a la pràctica del petit camí de
l’amor, a no perdre l’oportunitat d’una paraula amable, d’un somriure, de qualsevol petit
gest que sembri pau i amistat. Una ecologia integral també està feta de simples gestos
quotidians on trenquem la lògica de la violència, de l’aprofitament, de l’egoisme»[19].
La meva crida
6. La construcció de la pau mitjançant la no violència activa és un element necessari i
coherent del continu esforç de l’Església per a limitar l’ús de la força per mitjà de les normes
morals, a través de la seva participació en les institucions internacionals i gràcies també a
l’aportació competent de tants cristians en l’elaboració de normatives a tots els nivells.
Jesús mateix ens ofereix un «manual» d’aquesta estratègia de construcció de la pau en
l’així anomenat Sermó de la muntanya. Les vuit benaurances (cf. Mt5,3-10) tracen el perfil
de la persona que podem definir benaurada, bona i autèntica. Feliços els humils —diu
Jesús—, els compassius, els qui treballen per la pau, i els nets de cor, els qui tenen fam i
set de ser justos.
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Aquest és també un programa i un desafiament per als líders polítics i religiosos, per als
responsables de les institucions internacionals i els dirigents de les empreses i dels mitjans
de comunicació de tot el món: aplicar les benaurances en l’acompliment de les seves
pròpies responsabilitats. És el desafiament de construir la societat, la comunitat o
l’empresa, de la qual són responsables, amb l’estil dels treballadors per la pau; de donar
mostres de misericòrdia, rebutjant descartar les persones, danyar l’ambient i voler vèncer
a qualsevol preu. Això exigeix estar disposats a «acceptar sofrir el conflicte, resoldre’l i
transformar-lo en l’etapa d’un nou procés»[20]. Treballar d’aquesta manera significa escollir
la solidaritat com a estil per a realitzar la història i construir l’amistat social. La no violència
activa és una manera de mostrar veritablement com, de veritat, la unitat és més important
i fecunda que el conflicte. Tot en el món està íntimament interconnectat[21]. Pot passar que
les diferències generin xocs: afrontem-los de forma constructiva i no violenta, de manera
que «les tensions i els oposats [puguin] assolir una unitat pluriforme que engendra nova
vida», conservant «les virtualitats valuoses de les polaritats en pugna»[22].

L’Església Catòlica acompanyarà tota temptativa de construcció de la pau també amb la no
violència activa i creativa. L’1 de gener de 2017 començarà a fer camí el nou Dicasteri per
al Servei del Desenvolupament Humà Integral, que ajudarà l’Església a promoure, amb
creixent eficàcia, «els incommensurables béns de la justícia, la pau i la protecció de la
creació» i de la sol·licitud envers els emigrants, «els necessitats, els malalts i els exclosos,
els marginats i les víctimes dels conflictes armats i de les catàstrofes naturals, els
empresonats, els aturats i les víctimes de qualsevol forma d’esclavitud i de tortura»[23].
En conclusió
7. Com és tradició, signo aquest Missatge el 8 de desembre, festa de la Immaculada
Concepció de la Benaurada Verge Maria. Maria és Reina de la Pau. En el Naixement del
seu Fill, els àngels glorificaven Déu desitjant pau a la terra als homes i dones de bona
voluntat (cf. Lc2,14). Demanem a la Verge que sigui ella qui ens guiï.
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«Tots desitgem la pau; moltes persones la construeixen cada dia amb petits gestos; molts
pateixen i suporten pacientment la fatiga d’intentar edificar-la»[24]. El 2017, comprometemnos amb la nostra pregària i acció a ser persones que apartin del seu cor, de les seves
paraules i dels seus gestos la violència, i a construir comunitats no violentes, que tinguin
cura de la casa comuna. «Res no és impossible si ens dirigim a Déu amb la nostra pregària.
Tots podem ser artesans de la pau»[25].
Vaticà, 8 de desembre de 2016
Francesc

[1] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
[2] Missatge per a la Jornada Mundial de la Pau 1968.
[3] «Llegenda dels tres companys»: Fonti Francescane, n. 1469.
[4] Angelus (18 febrer 2007).
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] Discurs en rebre el Premi Nobel de la Pau (11 desembre 1979).
[8] Homilia a Santa Marta, «El camí de la pau» (19 novembre 2015).
[9] Homilia en la canonització de la beata Mare Teresa de Calcuta (4 setembre 2016).
[10] N. 23.
[11] Ibíd.
[12] Discurs, Audiència interreligiosa (3 novembre 2016).
[13] Discurs als participants a la tercera Trobada Mundial dels Moviments Populars (5 novembre 2016).
[14] Cf. Discurs a la Trobada interreligiosa amb el Xeic dels musulmans del Caucas i amb representants de les altres
comunitats religioses del país, Bakú (2 octubre 2016).
[15] Discurs, Assís (20 setembre 2016).
[16] Cf. Exhort. ap. postsin. Amoris laetitia, 90-130.
[17] Ibíd., 133.194.234.
[18] Cf. Missatge amb motiu de la Conferència sobre l’impacte humanitari de les armes atòmiques (7 desembre 2014).
[19] Carta Enc. Laudato si’, 230.
[20] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 227.
[21] Cf. Carta Enc. Laudato si’, 16.117.138.
[22] Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228.
[23] Carta apostòlica en forma de «Motu Proprio» amb la qual s’institueix el Dicasteri per al Servei del Desenvolupament
Humà Integral (17 agost 2016).
[24] Regina Coeli, Betlem (25 maig 2014).
[25] Crida, Assís (20 setembre 2016).
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Gràcies, perdó i compromís
Bicentenari de l’Institut dels Germans Maristes
2 gener 2017
H. Emili Turú, superior general

2 de gener del 2017. Tal dia com avui, fa exactament 200 anys, Marcel·lí Champagnat
iniciava en aquesta casa un projecte que sentia com una crida de Déu i que el cremava
per dins.
L’Institut Marista fa avui 200 anys.
I tres paraules brollen en mi davant d’aquest esdeveniment: gràcies, perdó, compromís.
Gràcies
Aquest és un moment molt adequat per expressar la nostra alegria i el nostre agraïment
a Déu pel do de Marcel·lí Champagnat a la seva Església i al món.
Gràcies per haver suscitat, a través seu, una nova família religiosa per donar a conèixer
Jesucrist i fer-lo estimar als infants i joves, especialment als que estan en situació de
marginació.
Gràcies pels prop de 38.000 homes que, al llarg d’aquests 200 anys, han professat com
a Germans Maristes. Gràcies per tots aquells que van morir sent germans, i els cossos
dels quals han estat enterrats, com petites llavors de vida, a molts indrets dels cinc
continents. Gràcies també pels qui van ser entre nosaltres durant un cert nombre d’anys,
i després van decidir optar per una altra forma de vida.
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Gràcies per la santedat de milers de germans, els quals, freqüentment de manera
silenciosa i anònima, ens van ensenyar què significa viure l’Evangeli a la manera de
Maria.
Gràcies pels molts milers de laiques i laics que s’han compromès amb la missió marista
i amb el desig d’aportar un rostre marià a l’Església. La seva contribució ha estat molt
important per al desenvolupament del carisma marista, especialment en els últims 60 o
70 anys.
Gràcies per tantes generacions d’homes i dones que han estat marcades positivament
per l’educació marista i han assimilat i promogut els seus valors, mirant de viure com a
bons creients i bons ciutadans. La confiança de cada una de les seves famílies en la
institució marista ens omple d’alegria.

Perdó
De la mateixa manera que donem les gràcies, també brolla un desig profund de demanar
perdó.
Perdó per les vegades que no hem estat testimonis dels valors que professem i, en lloc
d’edificar, hem estat motiu d’escàndol.
Perdó per les nostres infidelitats a l’alè de l’Esperit: a vegades no hem tingut la valentia
de seguir les seves mocions o potser, fins i tot, hi hem anat en direcció oposada.
Perdó perquè, a vegades, paralitzats per la nostra comoditat o les nostres pors, no hem
sortit a l’encontre dels nous infants i joves que es troben als marges de les nostres
societats, els nous Montagne d’avui.
Perdó perquè en algunes de les nostres institucions, que haurien d’haver estat un lloc
segur per a tots els infants i joves, hi ha hagut situacions d’abús que han deixat ferides
profundes, sovint per a tota la vida. Perdó, de manera molt particular, als qui van patir
aquests abusos perquè, com a institució, no sempre hem actuat amb la delicadesa,
rapidesa i fermesa que aquestes situacions demanaven o, potser, no vam fer un esforç
suficient per prevenir-les.
Compromís
Avui rebem, després de 200 anys, una herència meravellosa, plena de llums, però també
amb les seves ombres. Sobre aquesta herència ens comprometem a construir el futur.
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Volem donar-nos l’oportunitat d’un nou començament, agafant el millor del passat i
oberts a la novetat de l’Esperit de Déu.
Com a Maristes de Champagnat, volem renovar els nostres compromisos amb l’Església
i amb el món:


El compromís de construir una Església de rostre marià: oberta, inclusiva,
missionera, servidora, especialment, a través de la vivència de cadascun de
nosaltres i de les nostres comunitats maristes.



El compromís de millorar contínuament el nostre servei evangelitzador a través
de l’educació dels infants i joves que ens són confiats. Una educació integral,
inspirada en els valors evangèlics, a l’estil de Maria de Natzaret i Marcel·lí
Champagnat.



El compromís de sortir a les perifèries geogràfiques i existencials dels infants i
joves, principalment dels que es troben en situacions de pobresa i de més
vulnerabilitat.



El compromís de defensar i promoure els drets dels infants davant les Nacions
Unides i a les societats on som presents i, particularment, a cadascuna de les
nostres institucions educatives.



El compromís d’obrir-nos a les crides de l’Esperit de Déu, present al món i a
cadascuna de les nostres vides, a través, especialment, del cultiu de la interioritat.

Comencem aquest any 2017 donant les gràcies, demanant perdó, comprometent -nos.
Tant de bo la celebració del bicentenari marista sigui un pas més en la nostra conversió
personal i institucional!
Maria, primera deixebla del Senyor, dona fidel i compromesa, la nostra bona Mare, ens
acompanya i obre el camí cap a un tercer centenari marista ple d’esperança. Ella, que
sempre ho ha fet tot entre nosaltres, continuarà beneint-nos i multiplicant-nos.
Feliç bicentenari!
Video: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4192
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Tocar el papa Francesc
El Nacional – Míriam Díez - Barcelona. Diumenge, 25 de desembre de 2016
El Papa Francesc ha caigut més d’una vegada.
I quan rellisca, o s’entrebanca, espontàniament
es deixa caure i no hi oposa resistència. No és
un prototipus esquàlid i primíssim. És igual: cau,
i li surt bé. Com els gats. Potser ser Papa et
revesteix d’una tranquil·litat insòlita. Ell sap que
la té, i la seva confiança el fa robust. Tot i gaudir
d’ “òptima salut” i no haver pensat a dimitir –
paraules d’una persona que està molt a prop
seu, el jesuïta Antonio Spadaro té alguns
moments de debilitat. I no només cau. També fa
contorsionisme. Quan hi ha un viatge, o a la
mateixa plaça de sant Pere al Vaticà, la gent es
deleix per tenir-lo proper. Ell s’adona que això
no pot ser, que hi ha gent que té una columna
davant, i no el veurà encara que passi a tocar.
És llavors quan el seu cos s’inclina i es mou de manera flexible per tal que tothom el pugui
intuir quan passeja amb el papamòbil. A Ratzinger o a Pius XII, així d’entrada no els
abraçaries: t’hi posaries a parlar, o a escoltar, però Bergoglio és un Papa del tacte: ell
mateix ha afirmat que “el tacte és el més important dels sentits”. Aquesta afirmació conté
dinamita suficient per modificar alguns aspectes de la teologia. El cristianisme, que
certament era ben tàctil amb Jesucrist, s’ha anat purificant al llarg dels segles i la visió (no
només la mística o les aparicions) ha esdevingut el gran sentit, així com l’oïda,
especialment en la tradició protestant, en què escoltar la Paraula és el més important. El
tacte ha estat menyspreat, prohibit i perseguit. No només pel cristianisme, el tacte es
considera massa perillós i terrenal. I ara va i arriba Bergoglio i l’eleva a “el més important
dels sentits”. Remarcable.
A Ratzinger o a Pius XII, així d’entrada no els
abraçaries: t’hi posaries a parlar o a escoltarlos, però Bergoglio és un Papa del tacte
És un Papa que demana que la gent es toqui
més, s’abraci, i centra el seu ministeri en la
misericòrdia. Aquesta setmana ha convidat
persones sense sostre a esmorzar per
celebrar els seus 80 anys, i ell no és dels qui
es renta les mans de seguida després de
tocar un pobre, o se les frega com faria molta
gent.
Aquesta dimensió pastoral del Papa no
l’eximeix de ser un excel·lent home de
govern. El seu lideratge pot ser malentès:
qualsevol podria pensar que viu aliè a la
cúria. Però ell té en bona consideració els
seus col·laboradors, i per això els exigeix
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austeritat i coherència, i sap que els necessita. Ara bé, es gestiona ell l’agenda, i per això
no compta amb un sol secretari o portaveu, sinó que articula la comunicació amb diverses
vies per estar informat, i també per fer arribar els missatges, quan i com vol. El telèfon, en
aquesta estratègia, és el seu gran aliat.
Jorge Mario Bergoglio accepta que hi ha tensions que s’han de tolerar perquè els
processos funcionin. Qualsevol persona de govern sap que és així, i el Papa Francesc, que
obre processos “irreversibles”, actua animat per aquest principi.
Estar al costat del Papa és com “asseure’s sobre un volcà en funcionament”. El jesuïta
sicilià Antonio Spadaro ho definia així en una trobada a Barcelona en què ha fet un retrat
del pontífex molt punyent: és un Papa que obre processos i sobretot és un home que es
refia dels altres i els fa sentir-se importants (d’aquí la mania de fer-se selfies amb la gent,
per atorgar a l’altre importància, i no ser ell el centre).
Jorge Maria Bergoglio accepta que hi ha tensions que s’han de tolerar perquè els processos
funcionin.
Una minoria dins el catolicisme considera que el llenguatge que fa servir és confús i divideix
l’Església. El que passa és que el Papa parla de la vida, i la vida és, a vegades,
inclassificable.
Per Spadaro, és un Papa que fa
tornar a entrar la semiòtica dins la
pastoral, i ho explica amb un
exemple: No és el Papa de les
receptes: si li fa mal la cama, premi
1. Si li fa mal el braç, premi 2. No. El
Papa seria un metge dels d’abans:
et mira els ulls, et pren el pols, la
temperatura, et pregunta com estàs,
què et passa. No com alguns
doctors exprés que quan entres a la
consulta ja han escrit en un paper,
sense saber ni què tens, que t’has
de fer una analítica, un tac i una
ressonància. El Papa no és
d’aquests, sens dubte. Aquesta
necessitat tangible, que també es
traspua en les seves cèlebres
frases,
sembla
entrar
en
contradicció amb les paraules que
va dir Jesucrist quan es va aparèixer
a
la
Magdalena: Noli
me
tangere (s’ha traduït amb “no em
toquis”). Però els exegetes bíblics
ens han fet saber que el Noli Me
Tangere (exemplificat en quadres
d’una bellesa colpidora per Giotto, entre d’altres), en realitat significa “no m’entretinguis”.
El Papa això, als seus 80 anys recent fets, també ho té clar. Tocar-lo, sí. Fer-li perdre
temps, no. Que ha d’acompanyar una Església massa encarcarada, i hi ha molta feina per
deixar col·laboradors que la descontracturin.
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Homilia del Papa a la nit de Nadal
NATIVIDAD DEL SEÑOR
Basílica Vaticana | Sábado 24 de diciembre de 2016
«Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres» (Tt 2,11).
Las palabras del apóstol Pablo manifiestan el misterio de esta noche santa: ha aparecido
la gracia de Dios, su regalo gratuito; en el Niño que se nos ha dado se hace concreto el
amor de Dios para con nosotros.
Es una noche de
gloria, esa gloria
proclamada por los
ángeles en Belén y
también por nosotros
en todo el mundo. Es
una noche
de
alegría,
porque
desde hoy y para
siempre Dios, el
Eterno, el Infinito,
es Dios
con
nosotros: no está
lejos, no debemos
buscarlo
en
las
órbitas celestes o en
una idea mística; es
cercano, se ha hecho
hombre y no se cansará jamás de nuestra humanidad, que ha hecho suya. Es una noche
de luz: esa luz que, según la profecía de Isaías (cf. 9,1), iluminará a quien camina en tierras
de tiniebla, ha aparecido y ha envuelto a los pastores de Belén (cf. Lc 2,9).
Los pastores descubren sencillamente que «un niño nos ha nacido» (Is 9,5) y comprenden
que toda esta gloria, toda esta alegría, toda esta luz se concentra en un único punto, en
ese signo que el ángel les ha indicado: «Encontraréis un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre» (Lc 2,12). Este es el signo de siempre para encontrar a Jesús.
No sólo entonces, sino también hoy. Si queremos celebrar la verdadera Navidad,
contemplemos este signo: la sencillez frágil de un niño recién nacido, la dulzura al verlo
recostado, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí está Dios.
Y con este signo, el Evangelio nos revela una paradoja: habla del emperador, del
gobernador, de los grandes de aquel tiempo, pero Dios no se hace presente allí; no aparece
en la sala noble de un palacio real, sino en la pobreza de un establo; no en los fastos de la
apariencia, sino en la sencillez de la vida; no en el poder, sino en una pequeñez que
sorprende. Y para encontrarlo hay que ir allí, donde él está: es necesario reclinarse,
abajarse, hacerse pequeño. El Niño que nace nos interpela: nos llama a dejar los engaños
de lo efímero para ir a lo esencial, a renunciar a nuestras pretensiones insaciables, a
abandonar las insatisfacciones permanentes y la tristeza ante cualquier cosa que siempre
nos faltará. Nos hará bien dejar estas cosas para encontrar de nuevo en la sencillez del
Niño Dios la paz, la alegría, el sentido luminoso de la vida.
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Dejémonos interpelar por el Niño en el pesebre, pero dejémonos interpelar también por los
niños que, hoy, no están recostados en una cuna ni acariciados por el afecto de una madre
ni de un padre, sino que yacen en los escuálidos «pesebres donde se devora su dignidad»:
en el refugio subterráneo para escapar de los bombardeos, sobre las aceras de una gran
ciudad, en el fondo de una barcaza repleta de emigrantes. Dejémonos interpelar por los
niños a los que no se les deja nacer, por los que lloran porque nadie les sacia su hambre,
por los que no tienen en sus manos juguetes, sino armas.
El misterio de la Navidad, que es
luz y alegría, interpela y golpea,
porque es al mismo tiempo
un misterio de esperanza y de
tristeza. Lleva consigo un sabor de
tristeza, porque el amor no ha sido
acogido, la vida es descartada. Así
sucedió a José y a María, que
encontraron las puertas cerradas y
pusieron a Jesús en un pesebre,
«porque no tenían [para ellos] sitio
en la posada» (v. 7): Jesús nace
rechazado por algunos y en la
indiferencia de la mayoría.
También hoy puede darse la misma indiferencia, cuando Navidad es una fiesta donde los
protagonistas somos nosotros en vez de él; cuando las luces del comercio arrinconan en
la sombra la luz de Dios; cuando nos afanamos por los regalos y permanecemos
insensibles ante quien está marginado. ¡Esta mundanidad nos ha secuestrado la Navidad,
es necesario liberarla!
Pero la Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza porque, a pesar de nuestras
tinieblas, la luz de Dios resplandece. Su luz suave no da miedo; Dios, enamorado de
nosotros, nos atrae con su ternura, naciendo pobre y frágil en medio de nosotros, como
uno más. Nace en Belén, que significa «casa del pan». Parece que nos quiere decir que
nace como pan para nosotros; viene a la vida para darnos su vida; viene a nuestro mundo
para traernos su amor. No viene a devorar y a mandar, sino a nutrir y servir. De este modo
hay una línea directa que une el pesebre y la cruz, donde Jesús será pan partido: es la
línea directa del amor que se da y nos salva, que da luz a nuestra vida, paz a nuestros
corazones.
Lo entendieron, en esa noche, los pastores, que estaban entre los marginados de entonces.
Pero ninguno está marginado a los ojos de Dios y fueron justamente ellos los invitados a
la Navidad. Quien estaba seguro de sí mismo, autosuficiente se quedó en casa entre sus
cosas; los pastores en cambio «fueron corriendo de prisa» (cf. Lc 2,16). También nosotros
dejémonos interpelar y convocar en esta noche por Jesús, vayamos a él con confianza,
desde aquello en lo que nos sentimos marginados, desde nuestros límites, desde nuestros
pecados. Dejémonos tocar por la ternura que salva. Acerquémonos a Dios que se hace
cercano, detengámonos a mirar el belén, imaginemos el nacimiento de Jesús: la luz y la
paz, la pobreza absoluta y el rechazo. Entremos en la verdadera Navidad con los pastores,
llevemos a Jesús lo que somos, nuestras marginaciones, nuestras heridas no curadas,
nuestros pecados. Así, en Jesús, saborearemos el verdadero espíritu de Navidad: la
belleza de ser amados por Dios. Con María y José quedémonos ante el pesebre, ante
Jesús que nace como pan para mi vida. Contemplando su amor humilde e infinito,
digámosle sencillamente gracias: gracias, porque has hecho todo esto por mí.
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Començar l’any 2017 amb un gest de pau
Aquest any, l'1 de gener de 2017, també el volem començar amb un gest de pau.
En el dia dedicat a la pau, la Comunitat de Sant'Egidio organitza una marxa en més de
70 països per a recordar totes les terres que en el nord i en el sud del món esperen la fi de
la guerra, font de patiment per molts pobles i "mare" de totes les pobreses, i la fi del
terrorisme. Sostindrem el missatge que el Papa Francesc tradicionalment fa, en motiu de
la Jornada Mundial per la pau, aquest any amb el títol: "LA NO VIOLÈNCIA: UN ESTIL DE
POLÍTICA PER LA PAU".
A Barcelona ens trobarem el dia 1 de gener de 2017, a les 18.30 h, a la plaça
Catalunya (final de Portal de l'Àngel) per arribar tot passejant a la plaça Sant Jaume on es
farà una cerimònia final.

Amb la Comunitat de Sant'Egidio, s'han adherit les associacions: Justícia i Pau, Unió
de Religiosos de Catalunya, Mans Unides Barcelona, ACAT (Acció de Cristians per
l'abolició de la Tortura), Fundació Alfons Comín, Delegació Apostolat Seglar de
l'Arquebisbat de Barcelona, Moviment Europeu AGAPE, Fedelatina i Catnova, entre
d'altres.
Esperem retrobar-nos el dia 1 de gener, mentrestant rebeu una molt cordial salutació.
Visca la Pau!!!!
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El Papa declara venerable sor María Rafaela
El pasado 21 de diciembre, el
Papa
Francisco
declaró
venerable a la fundadora de las
Misioneras de los Sagrados
Corazones de Jesús y María. La
noticia fue recibida con gran
júbilo por las Misioneras
esparcidas por distintos lugares
del mundo, por los laicos y laicas
asociados a la Familia Religiosa
y por tantas personas amigas y
admiradoras de sor María
Rafaela.
Este reconocimiento de las
virtudes heroicas de la sierva de
Dios sor María Rafaela, llega
justamente en el año en que la
Congregación está celebrando
el 125 aniversario de fundación.
Lo que hace que hayan acogido
el hecho como «un gran regalo y
confirmación de que están en
tiempo de gracia».
Sor María Rafaela nació en
Mallorca (España), el 2 de enero
de 1814. Fundó la Congregación
el 29 de enero de 1891, y murió en su pueblo natal el 8 de marzo de 1899. Mujer caritativa
y sensible a las necesidades de las personas, sobre todo a los de condición humilde. Desde
la fe y confianza en Dios supo ponerse al servicio de la Iglesia a través de la catequesis,
ejercicios espirituales y la promoción de la mujer de su pueblo. Su gran aspiración fue
acercar las personas a Dios, con la sencillez, humildad y acogida propia de los corazones
de Jesús y María.
La Congregación sigue haciendo vida el carisma de su Madre Fundadora en distintos
lugares de España, República Dominicana, Puerto Rico, México, Guatemala, Rwanda y
Uganda. En Cataluña están presentes en Valldoreix, Centellas, Torelló y San Pedro de
Torelló.
La causa fue abierta en Mallorca en 1989. El proceso diocesano fue declarado válido por
la Congregación de la Causa de los Santos, el 29 de enero de 1993. El 9 de marzo 2016,
el Congreso de consultores teólogos dio su voto afirmativo sobre la vivencia y práctica
heroica de las virtudes en la persona de sor María Rafaela. El 13 de diciembre de ese
mismo año, la asamblea de los cardenales también se pronunció positivamente.
Las Misioneras de los Sagrados Corazones dan gracias a Dios por este paso en el proceso
de canonización de su Fundadora y nos animan a seguir orando con más fe y esperanza
para que pronto sea propuesta como modelo de santidad en la Iglesia.
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« Posar les persones en el centre de les decisions »

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

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació
permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre
interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació.

«Posar les persones en el
centre de les decisions»
a càrrec de

Carme Borbonès i Brescó,
Presidenta de Caritas Catalunya
(2004-2016)

Dades biogràfiques: Lleida (1944), casada i mare de família.
Mestra, doctora en Pedagogia i investigadora del CSIC.
Professora universitària (1971-2014), a la Universitat de Barcelona i posteriorment a la Delegació
d’aquesta universitat a Tarragona, actualment Universitat Rovira i Virgili, a la que segueix vinculada
com a Directora Honoraria de la Càtedra d’Inclusió Social de la qual fou promotora.
Directora de Càritas Diocesana de Tarragona 2004-2008. Presidenta de Càritas Catalunya, 2004 - 2016.
Premi “Persona i Democràcia Joaquim Xicoy” (2012), pel seu compromís amb els valors humanístics i
democràtics.
Publicacions, conferències i activitats acadèmiques en l’àmbit de la Política, l’Administració i la Gestió
de l’Educació. A l’actualitat s’ha centrat més en temes de sensibilització social.
Tema: El model econòmic i social actual, té com a únic motor la riquesa, el benefici immediat i no el
benestar de les persones. Hem d'apostar per un nou model de vida, més auster, menys desigual i que
possibiliti el desenvolupament integral de tothom. La qual cosa comporta avançar vers un model de
governança global per administrar i compartir tots els bens del Planeta (Laudato Si).

Data: 11 de febrer de 2017, dissabte.
Hora: 9.45-13.30.
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com
Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants
i la institució a la que pertanyen.
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres CB
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Trobada del Grup Anawim

REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, ABADESSES
I PRIORES DE CATALUNYA

1) Per què ha estat important La Constitució Apostòlica Vultum Dei Quarere per a
cada una de vosaltres?
Primerament, pel seu missatge clar, directe, explícit sobre la espiritualitat de la vida
monàstica. Ens situa en l’origen de la vida contemplativa, monàstica, que després dins
l’Església va prendre formes tan variades. Ha estat una veritable sorpresa, llegir aquest
document eclesiàstic, positiu i en tant detall.
Ha estat important i engrescador, veure com vol que sigui més viu, i responsable el nucli
del nostre carisma dins la nostra vida contemplativa: que és cercar Déu i trobar-lo.
També m’ha resultat important, l’amplitud que en presentar el Document, marca unes
pautes per reflexionar, buscar ocasions, i pensar en les noves formes de la recerca de Déu
en el dia a dia, així i segons les diverses sensibilitats i capacitats de comprensió, poden ser
causa d’una conversió serena però autèntica i posar en pràctica el “ora i et labora” amb
més sentit de la responsabilitat.
Crec té la seva importància el relat de caire profètic i contingut de base en l’evangeli, quan
refereix que estem cridades a ser llumeneres, que il·luminin el món a cercar Déu
Important de la manera que suggereix que la recerca sigui una autèntica realitat, donar a
conèixer la seva força, i fer més viva l’aventura de la nostra vida monàstica contemplativa.
Empeny a la monja a entusiasmar-se, i apassionar-se a cercar Déu tota la vida. “Perquè
quan el Senyor crida, espera una resposta autèntica”.
És important tot el document molt extens i ben definit, una mica llarg per explicar tot el
contingut, però sí em sembla important esmentar l’exposició dels diferents elements
essencials de la vida contemplativa. Que són temes de discerniment i revisió:
La busca apassionada de la faç de Déu.
La lloança. Lloar al Déu altíssim Omnipotent i Senyor de tot amb l’himne
d’acció de gràcies i l’Encíclica Laudato Si.
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L’exemple de la Mare de Déu Verge que vivia centrada amb Déu de qui atreia tot el sentit.
El discerniment. (pàg. 6 )
Formació. Procés que no acaba mai, és un itinerari que convida a la configuració amb el
Crist.
L’oració de centrar-nos, només en la paraula de Déu.
Sagraments, especialment en l’Eucaristia i la reconciliació.
Vida fraterna. Com element essencial de la vida religiosa en general, i monàstica.
Autonomia dels Monestirs. Que afavoreix l’estabilitat i no per aïllar-se.
Clausura. Com a signe d’unió de l’Església i amb el Senyor.
Treball. Que ens fa estar reunits amb els qui treballen per un món millor.
Silenci. Per a poder captar millor la presencia de Déu en la història personal.
2) Com s’ha acollit i què us ha aportat.
L’hem acollit amb interès, il·lusió,
agraïment, i esperança.
Interès, perquè és un Document
extens, força interessant per la nostra
vida monàstica contemplativa.
Il·lusió. Per poder llegir, meditar, i
compartir.
Agraïment. Ens ha generat un profund
agraïment, en veure que el Papa,
escriu senzillament, però amb afecte i
benvolença i valorant la nostra vida,
això ens ha fet acollir aquest Document
amb una gran joia.
Esperança. De poder arribar a complir
aquest ventall de virtuts i exhortacions,
tan ben definides en els elements
essencials de la vida contemplativa.
Ens ha aportat Un missatge profitós i
entenedor, també un fort impuls, el seu
contingut detallat i profund.
Força ànim i un gran estímul per a
poder viure més a fons la recerca de
l’Absolut. És a dir, viure amb Ell i per Ell
a la lloança de la seva gloria. Seguir
amb la dinàmica de comprendre les
coses, sense cap bloqueig al cor ni a la
ment, així, poder contemplar el món
amb la mirada de Déu. (espiritual).
També és d’agrair quan amb una tonalitat simpàtica es dirigeix a totes les religioses i diu:
estimades germanes, què seria de l’Església sense vosaltres?
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Ens vol enfortir l’ànim,
de no tenir cap por a
veure amb goig el nostre
carisma sempre amb la
llum de l’evangeli. Posar
l’atenció
als
valors
fonamentals
que
envolten
la
vida
contemplativa com són:
el silenci, l’escolta, la
crida a la interioritat.
Ha estat una aportació
interessant, amb tot
detall
sobre
l’importància i el sentit
de l’oració.
En ha aportat, el record,
la joia que dóna a la
nostra vida consagrada,
que és la història d’amor
apassionant
per
el
Senyor
i
per
la
humanitat.
Enforteix l’ànim quan
ens recorda i diu: el
Senyor és el tresor de la
meva vida.
3) Situar-nos
correctament davant
les vostres
comunitats, si són
constitucionals,
monàstiques, o
papals.
La clausura en les seves
diverses
formes
i
modalitats tal com exposa el Document, que diu;
1.- La clausura comú, a tots els Instituts religiosos. La menys tancada de les 4.
De les altres tres modalitats de clausura, de les comunitats de vida contemplativa :
2.- La clausura Papal, que es defineix segons les normes donades per la Santa
Seu Apostòlica.
3.- La clausura Constitucional, que és defineix per les normes de les
Constitucions.
4.- La clausura monàstica, que conservant una disciplina més estricte respecte a
la comú, permet associar formes més amples d’acollida i hospitalitat, sempre segons les
seves constitucions. Pàg. 11.
Resum a càrrec de Núria Illas, priora del Monestir de Valldonzella
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Traspàs de Mons. Jaume Camprodon i Rovira
GABINET D’INFORMACIÓ DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA
Reenviem la Nota feta pública avui per la delegació de Mitjans de Comunicació Social
del bisbat de Girona, amb motiu del traspàs de Mons. Jaume Camprodon i Rovira,
bisbe emèrit de Girona:
“COMUNICAT DEL BISBE DE GIRONA
AMB MOTIU DE LA MORT DE MONS.
JAUME CAMPRODON I ROVIRA, BISBE
EMÈRIT
El bisbe Francesc, el bisbe emèrit Carles i
el Consell Episcopal us comuniquem amb
dolor i confortats amb l'esperança en la
Resurrecció, que ahir, dia 26 de desembre,
festa de Sant Esteve, a les 10 de la nit, el
bisbe emèrit Jaume Camprodon ens ha
deixat per anar a la casa del Pare. Ell ha
estat el nostre bisbe de Girona des de l'any
1973 a l'any 2001, quan li fou acceptada la
renúncia.
Les seves últimes voluntats, decidides des
fa temps, han estat que el seu cos sigui
lliurat a la ciència. Era conscient que des
del primer infart que va tenir, fa anys, la
medicina havia fet molt per ell i, com a
agraïment, volia fer la donació del seu cos
per poder ajudar a la investigació de totes
les malalties. Immediatament després de la seva mort, en compliment d'aquestes darreres
voluntats, s'han realitzat les gestions oportunes per fer-les efectives.
Celebrarem la Missa exequial a la Catedral de Girona el dijous 29 de desembre de 2016 a
les 11 del matí. Hi pregarem per ell i donarem gràcies a Déu per la seva vida i el seu
ministeri de prevere i de bisbe. Agraïm a les Germanetes dels Pobres de Girona l'acolliment
i la cura que han tingut del bisbe Jaume els darrers anys, fins al moment de la seva mort, i
també la presència continuada dels seus familiars i de l'equip mèdic.
Encomano a tots els preveres que ofereixin per ell l'Eucaristia i el tinguin molt present en la
pregària del fidels, quan ho creguin més adient. També demano a tots els fidels que preguin
pel qui fou pastor fidel i entregat d'aquesta Diòcesi de Girona durant 28 anys, tot agraint el
seu ministeri.
Que descansi en pau.
+ Francesc, bisbe de Girona
Girona, 27 de desembre de 2016”
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Ara és demà: una crida a que hi participem activament
La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha encarregat al Consell Escolar de
Catalunya (CEC) que articuli un debat sobre el futur de l’educació al nostre país. Hem
denominat el projecte "Ara és demà" inspirat en els versos del poeta Miquel Martí Pol, que
ajuden a entendre el sentit profund d’aquesta reflexió sobre els reptes a afrontar en
l’esdevenidor.

Juliol de 2016
El president rep l’encàrrec de la consellera d’Ensenyament.
Es concreten els cinc àmbits en què s’estructura el debat.
Es contacta amb els experts a qui es demana que elaborin les ponències.
Presentació al Ple del CEC de l’encàrrec, el pla d’actuacions i el calendari previst.
Juliol-octubre de 2016
Els experts elaboren les ponències de cada un dels cinc àmbits:
— Lluís Font: Els pilars del sistema educatiu
— Joan Mateo: L’arquitectura del sistema educatiu
— Francesc Pedró: El centre educatiu
— Miquel Martínez: El professorat
— Neus Sanmartí : L’alumnat
3 d’octubre de 2016
Acte de presentació del debat Ara és demà al Palau de la Generalitat davant una àmplia
representació de la comunitat educativa.
Primera quinzena de novembre de 2016
Lliurament de les ponències a la Secretaria del CEC.
Reunió de la Comissió Permanent per analitzar les ponències i aprovar el pla de treball de
la subcomissió.
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Tramesa de missatges electrònics a persones i entitats externes (més de 130.000) per
convidar-les a participar en el debat i fer-hi aportacions.
Novembre de 2016 – febrer de 2017
Sessions de treball de la subcomissió del CEC.
Rebuda de les aportacions d’entitats i persones externes.
Recollida d'intervencions a través de la plataforma de participació en línia.
Gener–març de 2017
Jornades presencials de
participació: elements de
referència internacionals per al
debat i bones pràctiques de
centres educatius de Catalunya
— 14 de gener: "Els pilars del
sistema educatiu" i "L’arquitectura
del sistema educatiu"
— 4 de febrer: "El centre
educatiu" i "El professorat"
— 4 de març: "L'alumnat"
Febrer-març de 2017
Les aportacions de la subcomissió
del Consell i les de les entitats i
persones externes s’estudien de
cara a preparar la sessió de
cloenda.
Març de 2017
Jornada de cloenda del debat amb els ponents, les entitats representades al CEC i les
persones i entitats que hagin fet aportacions.
Abril de 2017
La Secretaria del Consell elabora l'esborrany de document a partir de les aportacions
rebudes i dels debats presencials.
La subcomissió del CEC es reuneix novament per concretar la proposta de document que
presentarà a la Comissió Permanent i al Ple.
Juny de 2017
Sessió plenària del Consell Escolar de Catalunya per aprovar el document definitiu que es
lliurarà a la consellera.

Participació
El Consell Escolar de Catalunya us proposa fer una reflexió sincera, en profunditat i
compartida amb tots els sectors de la comunitat educativa sobre el futur de l'educació. Ens
interessa molt conèixer el vostre punt de vista sobre qüestions cabdals que afecten
l’ensenyar i l’aprendre, per això us invitem a participar en aquest debat a través de les
diverses vies que hem obert.
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Expresseu les vostres opinions individualment o en nom de col·lectius, organitzacions o
institucions a la plataforma Participa gencat, tant sobre les ponències com sobre aquelles
qüestions que, a partir de l’experiència professional, vulgueu aportar al debat, amb el
benentès que es tracta d’anar més enllà dels aspectes que afecten la quotidianitat per posar
els llums llargs i tenir perspectiva de l’educació del futur, sense els condicionaments del
marc pressupostari i normatiu actual.
Si elaboreu documents amb aportacions col·lectives, trameteu-los
electrònic araesdema@gencat.cat i els publicarem a la web del Consell.

al

correu

Seguiu l’actualitat del debat a la pàgina de Facebook del Consell Escolar de Catalunya i al
perfil @consescat de Twitter. Hi podeu interactuar amb l’etiqueta #CECaraésdemà. Als
centres educatius us demanem que difongueu a Twitter les vostres activitats de caràcter
innovador amb l’etiqueta #innovemara, a fi de compartir amb tota la comunitat educativa la
vostra experiència.
També publicarem a la web un butlletí institucional per mantenir-vos informats del debat Ara
és demà. Si empleneu la subscripció, el rebreu puntualment a la vostra bústia de correu
electrònic.
A mesura que avanci el curs, en aquest apartat farem un seguiment de tot el procés
participatiu.

http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/
Miquel Martí Pol

26 | 30

El P. Bernabé Dalmau dóna pautes per viure el dol
El llibre El dol està editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat
El P. Bernabé Dalmau dóna pautes per viure el dol i per saber reaccionar davant de
persones que el sofreixen
“El dol es pot convertir en repte per a un progrés cada
vegada més gran en l’estimació”, assegura l’autor del
llibre, que creu que cal “saber ser capaços de passar
de sofrents a consoladors dels qui el pateixen”

Montserrat, desembre de 2016. “El dol és una
experiència universal, indefugible. La pitjor
conseqüència que envolta l’experiència del dol és la
dificultat de viure-la. La conseqüència èticament
sana és reaccionar amb compassió. Tothom, un
moment o altre, i més aviat diverses vegades a la
vida, haurà de passar pel dol. És una experiència
única, perquè la relació que tenim és diferent en cada
persona, i cada persona és única”. El P. Bernabé
Dalmau, monjo de Montserrat, acaba de publicar el
llibre El dol (Publicacions de l’Abadia de
Montserrat), en el qual analitza quines són les
situacions que poden provocar dol en nosaltres i la importància de com saber reaccionar
davant de persones que el sofreixen.
“L’experiència del dol, a més del dolor de la pèrdua, de la separació d’un ésser estimat, ens
remet a una percepció fonamental de la nostra pròpia mortalitat. La mort dels altres ens
recorda que també nosaltres hem de morir –assegura el P. Bernabé en el llibre-. Ho sabem,
però normalment ho oblidem. Sabem que som mortals, però no integrem aquest
coneixement. La distància entre el que és cadascú i la seva pròpia mort desapareix de
sobte quan ens trobem davant la mort d’un altre ésser humà, sobretot si l’hem conegut i
estimat. És quan ens ve el record brutal que també nosaltres som mortals. Ben mirat, en la
forja de la personalitat de cadascú, el dol hi té un paper decisiu”.
En el llibre, el P. Bernabé analitza diverses situacions de dol, com per exemple davant la
pèrdua dels pares, la del propi marit o la pròpia muller, la d’un fill, la depressió, el suïcidi,
la relació amb els difunts, les etapes del dol, com cercar i trobar ajut, valorar els rituals...
per acabar afirmant que “el dol és una malaltia d’amor, i en això rau la seva bellesa”. “El
secret per a entomar el dol és aprendre a acompanyar els qui són provats a causa d’un
adéu; en altres paraules: saber ser capaços de passar de sofrents del dol a consoladors
dels qui el pateixen”, conclou.
El P. Bernabé Dalmau (Igualada, 1944) va ingressar a Montserrat el 1960 i va ser ordenat
sacerdot el 1972. Va cursar estudis eclesiàstics a Montserrat i a Estrasburg, on es va
llicenciar en teologia i en dret canònic. Des del 1986 és director de Documents d’Església.
Com a traductor també ha format part en les edicions catalanes del Codi de dret canònic
(1983), del Catecisme de l’Església catòlica (1993) i dels Documents del Concili Vaticà II
(2003). Ha publicat nombrosos lllibres de divulgació cristiana.
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Actes, activitats, cursos, seminaris, presentacions…
CONVOCATÒRIA DE SUBSVENCIONS
El termini de presentació de projectes s’iniciarà el 5 de gener i finalitzarà el 2 de febrer.
Termini d’execució del projecte: 1 de gener al 31 de desembre de 2017.
La quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del
projecte.
Trobareu les bases, el llibret de la convocatòria i altres informacions relacionades a:
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la
convocatòria en aquest mateix web.
SESSIÓ INFORMATIVA:
Per informar-vos sobre aquesta convocatòria i sobre els requisits necessaris per podervos-hi presentar, us convoquem a una sessió informativa el dimarts 17 de gener, a les
18.00, a l’Oficina d’Afers Religiosos (carrer Comerç, 44).
Us agrairem que confirmeu l’assistència a través de l’adreça electrònica oar@bcn.cat, o bé
del telèfon 932564342 facilitant les dades que es troben a continuació (l’aforament és
limitat, màxim dues persones per entitat).
Us adjuntem informació sobre la sessió informativa que organitza Torre Jussana – Centre
de Serveis a les Associacions el dia 12 de gener.
Oficina d'Afers Religiosos
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Ajuntament de Barcelona

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS CONFER
Aunque tenéis en la Programación de actividades de la CONFER, quiero recordaros
algunos encuentros que pueden ser de vuestro interés, y por ello los hemos programado
en días sucesivos en el mes de febrero
 15 de febrero. Jornada sociosanitaria: “Cuidar y cuidarnos en la atención a nuestros
enfermos y mayores”. Va destinado también a los religiosos encargados del cuidado
de estos hermanos.
 16 de febrero. Jornada para Superiores
Mayores y Administradores. Con diversos
temas: “Prevención y diligencia del Instituto
en el cumplimiento de las normas. Código de
conducta. Relaciones comunidad religiosaobra apostólica. Instituto religioso y fundación
propia…”
 17 de febrero. “El servicio de la autoridad en
las nuevas estructuras”. Es una Jornada de
reflexión y comunicación de experiencias,
específica para Superiores Mayores y sus
Consejos.
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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES
Taller de Cal·ligrafia
Divertimento amb cancelleresca
dissabte 28 de gener de 2017
Vetlla de Cap d'Any
dissabte 31 de desembre a les 10 de la nit
www.benedictinessantperepuelles.cat

Servei de documentació:
“Místicos y profetas: un nuevo comienzo”
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Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017
GENER | 2017
1
6
9
10
16
18

dg
dv
dl
dm
dl
dc

Any Nou
Epifania
CEVRE - Formació inicial
URC - Junta directiva
CEVRE - Formació inicial
Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)
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dl
dl

CEVRE - Formació inicial
CEVRE - Formació inicial

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
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