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«EL TOTPODERÓS OBRA EN MI MERAVELLES» (Lc 1,49)
Missatge del sant pare Francesc
per a la 32 Jornada Mundial de la Joventut 2017
Benvolguts joves,
Ens hem posat novament en camí després del nostre meravellós encontre a Cracòvia,
on vam celebrar la XXXI Jornada Mundial de la Joventut i el Jubileu dels Joves, en el
context de l’Any Sant de la Misericòrdia. Allí vam deixar que sant Joan Pau II i santa
Faustina Kowalska, apòstols de la divina misericòrdia, ens guiessin per a retrobar una
resposta concreta als desafiaments del nostre temps. Vam experimentar amb força la
fraternitat i l’alegria, i vam donar al món un signe d’esperança; les diferents banderes i
llengües no eren un motiu d’enfrontament i divisió, sinó una oportunitat per a obrir les
portes del nostre cor, per a construir ponts.
Al final de la JMJ de Cracòvia vaig indicar la propera meta del nostre pelegrinatge, que,
amb l’ajut de Déu, ens portarà a Panamà l’any 2019. Ens acompanyarà en aquest camí
la Mare de Déu, a qui totes les generacions anomenaran benaurada (cf. Lc 1,48). L’etapa
següent del nostre itinerari està connectada amb l’anterior, centrada en les benaurances,
però ens impulsa a
continuar endavant.
El que jo vull és que
vosaltres,
joves,
camineu no sols
fent memòria del
passat, sinó també
amb valentia en el
present i esperança
en
el
futur.
Aquestes actituds,
sempre presents en
la jove Dona de
Natzaret, es troben
reflectides
clarament en els temes escollits per a les tres properes JMJ. Aquest any (2017)
reflexionarem sobre la fe de Maria quan va dir en el Magnificat: «El Totpoderós obra en
mi meravelles (Lc 1,49). El tema del proper any (2018): «No tinguis por, Maria. Has trobat
gràcia davant de Déu» (Lc 1,30), ens portarà a meditar sobre la caritat plena de
determinació amb què Maria Verge va rebre l’anunci de l’àngel. La JMJ de 2019
s’inspirarà en les paraules: «Sóc la serventa del Senyor: que es compleixi en mi la teva
paraula» (Lc 1,38), que va ser la resposta plena d’esperança de Maria a l’àngel.
Els mes d’octubre de 2018 l’Església celebrarà el Sínode dels Bisbes sobre el tema: «Els
joves, la fe i el discerniment vocacional.» Ens preguntarem sobre com viviu vosaltres, els
joves, l’experiència de la fe enmig dels desafiaments de la nostra època. També
abordarem la qüestió de com es pot desenvolupar un projecte de vida discernint la vostra
vocació, agafada en sentit ampli, és a dir, al matrimoni, en l’àmbit laïcal i professional, o
bé a la vida consagrada i al sacerdoci. Desitjo que hi hagi una gran sintonia entre l’itinerari
que portarà a la JMJ de Panamà i el camí sinodal.
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La nostra època no necessita «joves-sofà»
Segons l’Evangeli de Lluc, després d’haver rebut l’anunci de l’àngel i d’haver respost
amb el seu «sí» a la crida per a ser mare del Salvador, Maria s’aixeca i va de pressa a
visitar la seva cosina Isabel, que es troba en el sisè mes d’embaràs (cf. 1,36.39). Maria
és molt jove: el que se li ha anunciat és un do immens, però comporta també un
desafiament molt gran; el Senyor li ha assegurat la seva presència i la seva ajuda, però
encara hi ha moltes coses que encara no estan clares dins la seva ment i el seu cor. I
malgrat això Maria no es tanca a casa, no es deixa paralitzar per la por o l’orgull. Maria
no és la classe de persona que per estar bé li cal un bon sofà on sentir-se còmoda i
segura. No és una jove-sofà (cf. Discurs en la vetlla, Cracòvia, 30 de juliol de 2016). Si
la seva cosina anciana necessita un cop de mà, ella no s’entreté i es posa immediatament
en camí.
El trajecte per arribar a la casa d’Isabel és llarg: uns 150 km. Però la jove de Natzaret,
impulsada per l’Esperit Sant, no s’atura davant els obstacles. Sens dubte, les jornades
de viatge la van ajudar a meditar sobre l’esdeveniment meravellós en què estava
participant. El mateix ens passa a nosaltres quan comencem el nostre pelegrinatge: al
llarg del camí tornen a la ment els fets de la vida, i podem penetrar en el seu significat i
aprofundir la nostra vocació, que es revela en l’encontre amb Déu i el servei als altres.

El Totpoderós obra en mi meravelles
L’encontre entre les dues dones, la jove i l’anciana, està farcit de la presència de l’Esperit
Sant, i ple de l’alegria i la sorpresa (cf. Lc 1,40-45). Les dues mares, així com els fills que
porten dins els seus ventres, gairebé ballen per raó de la felicitat. Isabel, impressionada
per la fe de Maria, exclama: «Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es
complirà» (v. 45). Sí, un dels regals més grans que Maria ha rebut és la fe. Creure en
Déu és un do inestimable, però exigeix també rebre’l; i Isabel beneeix Maria per això.
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Ella, per la seva part, respon amb el cant del Magnificat (cf. Lc 1,46-55), on trobem les
paraules: «El Totpoderós obra en mi meravelles» (v. 49).
L’oració de Maria és revolucionària, és el cant d’una jove plena de fe, conscient dels seus
límits, però que confia en la misericòrdia divina. Aquesta dona petita i valenta dóna
gràcies a Déu perquè ha mirat la seva petitesa i perquè ha realitzat l’obra de la salvació
en el seu poble, en els pobres i humils. La fe és el cor de tota la història de Maria. El seu
càntic ens ajuda a comprendre com la misericòrdia del Senyor és el motor de la història,
tant de la persona, de cada un de nosaltres, com del conjunt de la humanitat.

Quan Déu toca el cor d’un jove o d’una jove, aquests esdevenen capaços de grans obres.
Les «meravelles» que el Totpoderós ha fet en la vida de Maria ens parlen també del
viatge de la nostra vida, que no és un deambular sense sentit, sinó un pelegrinatge que,
malgrat les incerteses i sofriments, troba en Déu la plenitud (cf. Angelus, 15 d’agost de
2015). Em direu: «Pare, però jo sóc molt limitat, sóc pecador, què puc fer?» Quan el
Senyor ens crida no es fixa en el que som, en el que hem fet. Al contrari, en el moment
en què ens crida, ell està mirant tot el que podríem donar, tot l’amor que som capaços
d’oferir. Com la jove Maria, podeu fer que la vostra vida es converteixi en un instrument
per a millorar el món. Jesús us crida a deixar la vostra petjada en la vida, una petjada
que marqui la història, la vostra història i la història de molts (cf. Discurs en la vetlla,
Cracòvia, 30 de juliol de 2016).
Ser jove no significa estar desconnectat del passat
Maria és poc més que una adolescent, com molts de vosaltres. Però en el Magnificat lloa
el seu poble, la seva història. Això ens ensenya que ser jove no significa estar
desconnectat del passat. La nostra història personal forma part d’un llarg solc, d’un camí
comunitari que ens ha precedit durant segles. Com Maria, pertanyem a un poble. I la
història de l’Església ens ensenya que, fins i tot quan ha de travessar mars
tempestuoses, la mà de Déu la guia, li fa superar moments difícils. La veritable
experiència en l’Església no és com una flashmob, en la qual ens donem cita, es realitza
una performance i després cada u se’n torna pel seu camí. L’Església porta al damunt
una llarga tradició que es transmet de generació en generació i que s’enriqueix al mateix
temps amb l’experiència de cada individu. També la vostra història té un lloc dins la
història de l’Església.
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Fer memòria del passat serveix també per a rebre les obres noves que Déu vol fer en
nosaltres i a través nostre. I ens ajuda a deixar-nos escollir com a instruments seus,
col·laboradors en els seus projectes de salvació. També vosaltres, joves, si reconeixeu
en la vostra vida l’acció misericordiosa i omnipotent de Déu, podeu fer coses grans i
assumir grans responsabilitats.
M’agradaria fer-vos algunes preguntes: Com «guardeu» en la vostra memòria els
esdeveniments, les experiències de la vostra vida? Què feu amb els fets i les imatges
gravades en els vostres records? A alguns, ferits per les circumstàncies de la vida, els
agradaria «reiniciar» el seu passat, exercir el dret a l’oblit. Però m’agradaria recordar-vos
que no hi ha sant sense passat, ni pecador sense futur. La perla neix d’una ferida a
l’ostra. Jesús, amb el seu amor, pot guarir els vostres cors, transformant les nostres
ferides en autèntiques perles. Com deia sant Pau, el Senyor mostra la seva força a través
de la nostra feblesa (cf. 2Co, 12,9).

Els nostres records, però, no han de quedar amuntegats, com en la memòria d’un disc
dur. I no es pot emmagatzemar tot en un «núvol» virtual. Hem d’aprendre a fer que els
esdeveniments del passat es converteixin en una realitat dinàmica, per a reflexionar
sobre ella i treure’n un ensenyament i un sentit per al nostre present i el nostre futur.
Descobrir el fil vermell de l’amor de Déu que connecta tota la nostra existència és una
tasca difícil però necessària.
Molts diuen que vosaltres, els joves, sou oblidadissos i superficials. No hi estic d’acord
gens ni mica. Però cal reconèixer que en els nostres dies hem de recuperar la capacitat
de reflexionar sobre la vida pròpia i projectar-la cap al futur. Tenir un passat no és el
mateix que tenir una història. En la nostra vida podem tenir molts records, però, quants
construeixen realment la nostra memòria? Quants són significatius per als nostres cors i
ens ajuden a donar sentit a la nostra existència? A les «xarxes socials» hi surten molts
rostres de joves en multitud de fotografies, que parlen de fets més o menys reals, però
no sabem quina quantitat d’aquesta informació és «història», una experiència que pugui
ser narrada, que tingui una finalitat i un sentit. Els programes de la televisió estan plens
dels anomenats reality show, però no són històries reals, són només minuts que corren
davant una càmera, en els quals els personatges viuen al dia, sense un projecte. No us
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deixeu enganyar per aquesta falsa imatge de la realitat. Sigueu protagonistes de la vostra
història, decidiu el vostre futur.
Com mantenir-se units, seguint l’exemple de Maria
De Maria es diu que conservava totes les coses, meditant-les en el seu cor (cf. Lc
2,19.51). Aquesta noia senzilla de Natzaret ens ensenya amb el seu exemple a conservar
la memòria dels esdeveniments de la vida, i també a reunir-los, recomponent la unitat
dels fragments, que units poden formar un mosaic. Com podem, doncs, exercitar-nos
concretament en aquest sentit? Us ofereixo alguns suggeriments.
Al final de cada jornada podem aturar-nos uns minuts per recordar els moments bonics,
els desafiaments, allò que ens ha sortit bé i, també, allò que ens ha sortit malament.
D’aquesta manera, davant Déu i de nosaltres mateixos, podem manifestar els nostres
sentiments de gratitud, de penediment i de confiança, anotant-los també, si voleu, en un
quadern, una espècie de diari espiritual. Això vol dir pregar en la vida, amb la vida i, amb
tota seguretat, us ajudarà a comprendre millor les grans obres que el Senyor realitza en
cada un de vosaltres. Com deia sant Agustí, a Déu el podem trobar en els amplis camps
de la nostra memòria (cf. Confessions, Llibre X, 8,12).

Llegint el Magnificat ens adonem del coneixement que Maria tenia de la Paraula de Déu.
Cada verset d’aquest càntic té el seu paral·lel en l’Antic Testament. La jove mare de
Jesús coneixia bé les oracions del seu poble. Segurament les hi havien ensenyat els
seus pares i els seus avis. Com n’és, d’important, la transmissió de la fe d’una generació
a l’altra! Hi ha un tresor amagat en les oracions que ens han ensenyat els nostres
avantpassats, en aquesta espiritualitat que es viu en la cultura de la gent senzilla i que
coneixem com pietat popular. Maria recull el patrimoni de fe del seu poble i compon amb
ell un cant totalment seu i que és també el cant de tota l’Església. L’Església sencera el
canta amb ella. Perquè també vosaltres, joves, pugueu cantar un Magnificat totalment
vostre i fer de la vostra vida un do per a tota la humanitat, és fonamental que connecteu
amb la tradició històrica i l’oració d’aquells que us han precedit. D’aquí la importància de
conèixer bé la Bíblia, la Paraula de Déu, de llegir-la cada dia confrontant-la amb la vostra
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vida, interpretant els esdeveniments quotidians a la llum de tot el que el Senyor us diu a
les Sagrades Escriptures. En la pregària i en la lectura orant de la Bíblia (l’anomenada
Lectio divina), Jesús farà abrusar els vostres cos i il·luminarà els vostres passos, fins i
tot en els moments més difícils de la vostra existència (cf. Lc 24,13-35).
Maria ens ensenya a viure en una actitud eucarística, això és, a donar gràcies, a conrear
la lloança i a no quedar-nos només ancorats en els problemes i les dificultats. En la
dinàmica de la vida, les súpliques d’avui seran demà motiu d’agraïment. D’aquesta
manera, la vostra participació en la santa missa i els moments en què celebrareu el
sagrament de la reconciliació seran a la vegada cimal i punt de partença: les vostres
vides es renovaran cada dia amb el perdó, convertint-se en lloança constant al
Totpoderós. «Fieu-vos del record de Déu […], la seva memòria és un cor tendre de
compassió, que s’alegra eliminant definitivament qualsevol vestigi del mal» (Homilia en
la santa missa de la JMJ, Cracòvia, 31 de juliol de 2016).
Hem vist que el Magnificat
brolla del cor de Maria en el
moment en què es troba
amb la seva anciana cosina
Isabel, la qual, amb la seva
fe, amb la seva mirada
aguda i amb les seves
paraules, ajuda la Verge a
comprendre
millor
la
grandesa de l’obrar de Déu
en ella, de la missió que ell
li ha confiat. I vosaltres, us
adoneu de l’extraordinària font de riquesa que significa l’encontre entre els joves i els
ancians? Quina importància doneu als vostres ancians, als vostres avis? Vosaltres, amb
molta raó, aspireu a «emprendre el vol», porteu en el vostre cor molts somnis, però teniu
necessitat de la saviesa i de la visió dels ancians. Mentre obriu les vostres ales al vent,
és indispensable que descobriu les vostres arrels i que agafeu el testimoni de les
persones que us han precedit. Per a construir un futur que tingui sentit, cal conèixer els
esdeveniments passats i prendre posició davant seu (cf. Exhort. ap. postsin. Amoris
lætitia, 191,193). Vosaltres, joves, teniu la força; els ancians, la memòria i la saviesa.
Com Maria amb Isabel, adreceu la vostra mirada cap als ancians, cap als vostres avis.
Ells us explicaran coses que entusiasmaran la vostre ment i emocionaran el vostre cor.
Fidelitat creativa per a construir temps nous
És cert que teniu pocs anys de vida i per això mateix us resulta difícil donar el valor que
es mereix a la tradició. Tingueu ben present que això no significa ser tradicionalistes. No.
Quan Maria a l’Evangeli diu que «El Totpoderós obra en mi meravelles» (Lc 1,49), fa
referència al fet que aquelles «meravelles» no han acabat, sinó que continuen realitzantse en el present. No es tracta d’un passat remot. Saber fer memòria del passat no vol dir
ser nostàlgic o romandre aferrats a un determinat període de la història, sinó saber
reconèixer els orígens propis per a tornar sempre a l’essencial, i llançar-se amb fidelitat
creativa a la construcció de temps nous. Seria un problema greu que no beneficiaria
ningú fomentar una memòria paralitzant, que imposa realitzar sempre les mateixes coses
de la mateixa manera. És un do del cel constatar que molts de vosaltres, amb els vostres
interrogants, somnis i preguntes, us enfronteu als qui consideren que les coses poden
ser diferents.
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Una societat que valora només el present tendeix també a menysprear tot allò que
s’hereta del passat, com per exemple les institucions del matrimoni, de la vida
consagrada, de la missió sacerdotal, les quals acaben per ser considerades buides de
significat, formes ja superades. Es pensa que és millor viure en les situacions
anomenades «obertes», comportant-se en la vida com en un reality show, sense
objectius i sense rumb. No us deixeu enganyar. Déu ha vingut per eixamplar els horitzons
de la nostra vida, en totes les direccions. Ell ens ajuda a donar al passat el seu valor just
per a projectar millor un futur de felicitat. Però això és possible només quan vivim
experiències autèntiques d’amor, que es fan concretes en el descobriment de la crida del
Senyor i en l’adhesió a ella. Aquesta és l’única cosa que ens fa feliços de veritat.

Estimats joves, encomano a la intercessió maternal de la benaurada Verge Maria el
nostre camí cap a Panamà, així com també l’itinerari de preparació del proper Sínode
dels Bisbes. Us convido a recordar dos aniversaris importants en aquest any 2017: els
tres-cents anys del descobriment de la imatge de la marededéu Aparecida, al Brasil, i el
centenari de les aparicions de Fàtima, a Portugal, on, si Déu vol, aniré en pelegrinatge
el proper mes de maig. Sant Martí de Porres, un dels sants patrons d’Amèrica Llatina i
de la JMJ de 2019, en el seu servei quotidià humil tenia el costum d’oferir les millors flors
a Maria, com a signe del seu amor filial. Conreeu també vosaltres, com ell, una relació
de familiaritat i amistat amb Nostra Senyora, encomaneu-li les vostres joies, inquietuds i
preocupacions. Us asseguro que no us en penedireu.
Que la jove de Natzaret, que arreu del món ha assumit milers de rostres i de noms per
acostar-se als seus fills, intercedeixi per cada un de nosaltres i ens ajudi a proclamar les
grans obres que el Senyor realitza a través nostre.
Vaticà, 27 de febrer de 2017
Memòria de sant Gabriel de Nostra Senyora dels Dolors
Francesc
8 | 41

Benaurances de la Quaresma (contra un cor de pedra)

Feliços els qui recorren el camí quaresmal amb un somriure en el rostre i senten com
brolla del seu cor un sentiment d'alegria incontenible.
Feliços els qui, durant el temps de Quaresma, i en la seva vida diària, practiquen el
dejuni del consumisme, dels programes escombraries de la televisió, de les crítiques,
de la indiferència.
Feliços els qui intenten en la quotidianitat anar suavitzant el seu cor de pedra, per
donar pas a la sensibilitat, la tendresa, la compassió, la indignació tenyida de
propostes.
Feliços els qui creuen que el perdó, en tots els àmbits, és un dels eixos centrals en la
posada en pràctica de l'Evangeli de Jesús, per aconseguir un món reconciliat.
Feliços els qui s'aïllen de tant soroll i informació vertiginosa, i fan un espai en el desert
del seu cor perquè el silenci es transformi en solitud sonora.
Feliços els qui recorden la promesa del seu bon Pare i Mare Déu,
els qui renoven a cada moment la seva aliança de proximitat i presència encoratjadora
cap a tot el gènere humà.
Feliços els qui tanquen la porta a les falses predicacions, a la tristesa i al
desencantament, i obren totes les finestres de la seva casa al sol de la il·lusió, de
l'encant, de la bellesa, de la solidaritat.
Feliços els qui utilitzen les seves mans, la seva ment, els seus peus
en el servei joiós dels altres, els qui més enllà de totes les crisis,
mantenen, ofereixen i practiquen l'esperança de la resurrecció
tots els desvalguts, marginats i oprimits del món.

a

Llavors si que haurà brollat la flor de la Pasqua
al final d'una gojosa sendera quaresmal.
Miguel Ángel Mesa (Benaurances de la Vida -PPC-)
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Comissió episcopal de Vida Consagrada Trienni 2017-2020
Presidente: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús E. Catalá Ibáñez.
Obispo de Málaga
Nace en Villamarchante (Valencia) el 22 de diciembre de 1949.
Cursó los estudios de bachiller (1961-1967) y los estudios
eclesiásticos (1968-1974) en el Seminario diocesano de
Valencia. Fue ordenado diácono en 1973, ministerio que ejerció
durante los tres años en los que completó su formación
teológica, con la Diplomatura (1973) en la Universidad Pontificia
de Salamanca y la Licenciatura (1976) por la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer de Valencia. El 3 de julio de 1976
recibió la ordenación sacerdotal.
Es Doctor en Teología Pastoral y Catequética por la Pontificia Universidad Salesiana
(1986) y Doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana (1996).
Además, es Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, especialidad en
Psicología, por la Universidad de Valencia (1981), donde colaboró en investigaciones
publicadas por el Departamento de Historia de la Psicología.
Miembros:
Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo. Obispo de Getafe
Román Casanova Casanova. Obispo de Vic
Manuel Sánchez Monge. Obispo de Santander
Eusebio Ignacio, OAR Hernández Sola. Obispo de Tarazona
Luis Ángel, CMF de las Heras Berzal. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
Manuel, OSA Herrero Fernández. Obispo de Palencia

Comisión de Obispos y Superiores Mayores integrada por la CEVC y los
siguientes miembros:
REPRESENTANTES DE LA CONFER (Conferencia Española de Religiosos):
> M. Mª Rosario Ríos Álvarez, ODN , Presidenta
> Hno. Jesús Miguel Zamora, Hno. de la Salle, Vicepresidente
> M. Julia García Monge, calasancia. Secretaria General
REPRESENTANTE DE LA CEDIS (Conferencia Española de Institutos Seculares):
> Dª Vicenta Estellés Marqués, Presidenta (Directora General de las Obreras de la
Cruz)
PRESENCIA DEL ORDEN DE VÍRGENES
> Dª Pura Pérez Hernández (Diócesis de Sevilla)
PRESENCIA DE LA VIDA RELIGIOSA CONTEMPLATIVA
> Rvda. M. Alegría del Espíritu Santo, OSC (Presidenta General de las Federaciones
de Clarisas de España)
PRESENCIA DE LAS NUEVAS FORMAS DE VIDA CONSAGRADA
> Dª Teresa Rodríguez Arenas, FMVD (Vicecanciller arzobispado de Granada)
PRESENCIA DE LOS VICARIOS EPISCOPALES PARA LA VIDA CONSAGRADA
> Rvdo. P. Elías Royón, SJ (Vicario Episcopal para la vida consagrada de la diócesis
de Madrid)
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Fa 125 anys
Madre Carmen, 125 años con los preferidos de Jesús en Barcelona

Hace 125 años...
Hacia finales de 1891, fray Bernabé de Astorga se reúne en Barcelona con su amigo el
doctor Jaime Guerra Estapé, que dirige desde hace cuatro años los consultorios
públicos y gratuitos que vienen funcionando en el Asilo Cuna del Niño Jesús; tratan de
la fundación de un hospital para niños pobres, hijos de obreros. Para darle forma, se
dirigen a un grupo de señoras a las que exponen las necesidades y explican el plan.
Ellas, sensibilizadas e “impresionadas por el pavoroso incremento que toma la
mortandad infantil de los niños en Barcelona, debida muchas veces, sin duda alguna, a
la carencia de medios en que sus padres se ven sumidos, o a la orfandad de los pobres
infantes”, se entusiasman por la belleza de la obra.
El padre Bernabé, que conoce la abnegación y el buen hacer de Madre Carmen,
virtudes que ella ha infundido en las religiosas, afirma que las hermanas pueden
emprender este nuevo servicio.
Madre Carmen viaja a Barcelona
Llaman a la Fundadora a Barcelona para deliberar sobre el proyecto; cuando ella lo
conoce, lo asume muy complacida. La Madre agradece al Señor los caminos que abre
a la Congregación “de hacer bien a la infancia” sobre todo a la más necesitada.
“El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta Él
mismo «se hizo pobre» (2 Co 8, 9)” Evangelii Gaudium, 197
En el manuscrito de Sor Carlota de la Visitación, fiel secretaria de Madre Carmen,
leemos:
“Como el pensamiento de la Madre era entrar de lleno en el dilatado, cuanto
variado, campo de la santidad, de complacer a Dios en todo y beneficiar a sus
prójimos desgraciados, se le presentó una ocasión de satisfacer sus deseos en
la fundación de un hospitalito para niños pobres y desvalidos, hijos de obreros”
El día de la Presentación del Niño Jesús en el Templo, el grupo de señoras se dirige
por escrito al obispo, le exponen sus deseos y proyectos y le refieren la aceptación
manifestada por la Congregación de Franciscanas de los Sagrados Corazones que
gustosamente se hallan dispuestas a ello y cuyo celo en pro de los pobres nunca será
bastante ponderado.
Las señoras resueltas a la creación y sostenimiento del hospital manifiestan al Obispo
que consideran como un deber filial, que todo cuanto en dicho concepto se haga, así
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como los Estatutos y Reglamento por que en lo sucesivo se rijan, puedan merecer la
aprobación y beneplácito del prelado.
Algunos de los artículos más
significativos de los estatutos de
1892:
“El Hospital del Niño Dios tiene por
objeto cuidar a los hijos de obreros
pobres en sus enfermedades, en el
domicilio del Hospital”. (Artículo 1)
“Para la admisión de los enfermos
se atenderá a lo siguiente: Como la
caridad de Jesucristo no tiene
límites, se admiten los niños
enfermos pobres de cualquiera que
sea su procedencia, origen y
religión [...]”. (Artículo 29)
Se autoriza la obra
El obispo, don Jaime Catalá, que conoce a la Fundadora y ha visto crecer el número de
casas por ella abiertas al servicio de los pobres, autoriza la obra. A semejanza del
sublime pasaje del Evangelio, estas señoras que se sienten llevadas por el amor de Dios
a atender a los niños
necesitados, hermanos
pequeños, enfermos y
pobres, han titulado al
proyectado hospital del
“Niño Dios”. Les mueve la
palabra del Señor: “En la
medida que lo hicisteis
con alguno de estos mis
hermanos más pequeños
conmigo lo hicisteis”. Son
llamadas a actuar viendo
en los hijos enfermos de
los obreros a aquel niño
de Belén, el Niño-Dios.
A la Madre Carmen le alegra que sea puesto bajo protección de ese Niño que es Dios y
Hombre verdadero.
“A las 4 de la tarde del miércoles 30 de marzo de 1892, se procede a la
bendición e inauguración oficial del Hospital del Niño Dios.”
Desde 1892 el hospital pasó por tres domicilios diferentes hasta que en el año
1923 se ubicó en el cruce de las calles Mallorca y Dos de Mayo, edificio de la
fotografía, donde prestó sus servicios hasta el año 2008.
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De momento se sitúan
en el Pasaje Mercader,
zona de ampliación de
Barcelona denominada
el Ensanche, en el
límite del municipio, “al
final de la ciudad
nueva, donde todavía
había más campos y
tierras baldías que
casas urbanas”.
Con el tiempo, se
amplían los servicios
con
Dispensarios
destinados al público,
atención a jóvenes y mujeres en servicio de hospital, Geriatría, Escuela de Enfermería,...
Pero siendo la finalidad primordial de la Obra la atención a la infancia, se orientó hacia
los niños afectados de crecimiento y desarrollo, tanto somático como psíquico. El
Patronato pensó en la creación de una escuela de Educación Especial; allí, en el Instituto
Ortopedagógico, los niños de 2 a 20 años reciben atención especializada, asistencial y
escolar, y la capacitación posible según su condición; de esta edad en adelante pueden
integrarse en el Taller Ocupacional que se instala en Tiana.

Pequeños, pero
fuertes en el
amor de Dios,
como san
Francisco de
Asís, todos los
cristianos
estamos
llamados a
cuidar la
fragilidad del
pueblo y del
mundo en que
vivimos.”
Evangelii
Gaudium, 216
El 30 de agosto de 2008 la Comunidad de la Obra Benéfico Social del Niño Dios se
instala en la nueva sede de la Obra, que alberga las actividades del colegio de
Educación Especial “Niño Dios” y los consultorios médicos. Y el 7 de diciembre de
2008, presidida por el Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, tuvo lugar la bendición de la
nueva Obra, en un acto sencillo pero entrañable. El Passeig de Maragall n.º 193 de
Barcelona, es su nueva ubicación.
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“Mirad en los niños la presencia de Jesús
infante”

¡Cómo gozaría el corazón de Madre Carmen
al contemplar a los pequeños que se empiezan
a atender en el Hospital Niño Dios recién
fundado! Ya gozaba con los que sus hijas
atendían en los diversos colegios y en el Asilo
Cuna. Es grande su mirada de fe y es inmensa
la caridad de su corazón, sobre todo con los
pequeños. Su obra perdura en el tiempo. Y nos
parece que las palabras del papa Benedicto
XVI en la entrañable visita de 2010, vienen de
la misma Fuente que alimentaba el ardor
apostólico de Madre Carmen.
“Para el cristiano, todo hombre es un
verdadero santuario de Dios, que ha de ser
tratado con sumo respeto y cariño, sobre todo
cuando se encuentra en necesidad. La Iglesia
quiere así hacer realidad las palabras del
Señor en el Evangelio: «Os aseguro que cuanto hicisteis con uno de estos mis humildes
hermanos, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). […] Inspirados en su ejemplo, os pido que
sigáis socorriendo a los más pequeños y menesterosos, dándoles lo mejor de vosotros
mismos.” […] “Queridos niños y jóvenes, me despido de vosotros dando gracias a Dios
por vuestras vidas, tan preciosas a sus ojos, y asegurándoos que ocupáis un lugar muy
importante en el corazón del Papa”. (Benedicto XVI, 7 noviembre 2010 en la Obra
Benéfico Social Niño Dios, Barcelona).
Aquella tarde, el Santo Padre se conmovió cuando María del Mar, en nombre de aquellos
niños y jóvenes, dijo: “Nosotros, aunque somos diferentes, tenemos un corazón que ama
y quiere ser amado”. Ver noticia de la visita.
Madre Carmen, intercede
por nosotros para que en
cada
niño
veamos “un
corazón que ama y quiere
ser amado”, para descubrir
al mismo Jesús que se hace
pequeño y débil, para
entregarnos
con
generosidad y constancia a
llenar sus vidas de Paz y
Bien.

Textos tomados de los libros “Amor, Humildad y Fortaleza”, de Sor M.ª Ángeles Maeso,
FF.SS.CC. y de “Fundación Obra Benéfico Social de Nen Déu”, de Mn. Francesc
Muñoz i Alarcón, Pbro.
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Les claus per a una veritable reforma eclesial
Els dies 15 i 16 de març, l’Ateneu Universitari Sant Pacià acull experts
internacionals en el I Simposi Reforma i Reformes a l’Església
Els professors James Mallon, Michelle di Marco, David Abadias, Ramon Corts,
Andreu Grau, Josep Castanyé, Filippo Lovison, Norman Tanner i Joan Planellas
presenten lliçons històriques de la Reforma a l’Església i debaten sobre la
conversió pastoral a les parròquies
Barcelona, març de 2017.
L’Ateneu Universitari Sant
Pacià
(AUSP)
ha
organitzat, els dies 15 i 16
de març, el I Simposi
Internacional Reforma i
reformes a l’Església,
que ha estudiat i analitzat,
de la mà d’excel·lents
especialistes, algunes de
les reformes eclesials que
han tingut lloc al llarg dels
dos mil anys de la història
del cristianisme. Durant aquests dos dies s’han pogut apreciar els clars i obscurs
d’aquells moments cabdals i, d’alguna manera, “s’ha volgut entrellucar la voluntat d’un
retorn a l’evangeli ―aspecte nuclear per a tota reforma en l’Església―, plasmat en la
vida d’aquells grans homes de fe que van protagonitzar les reformes, però a voltes també
diluït per particularismes, unilateralitats i, en definitiva, pels condicionaments històrics
que, com a institució humana, intervenen des de sempre en la vida de l’Església i en la
mateixa eclesiologia”, com ha afirmat el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya,
Dr. Joan Planellas.
Al final del Simposi s’ha volgut prendre consciència de les lliçons que “ens aporten
aquestes reformes eclesials per tal de poder albirar el modus procedendi de com ha de
tenir lloc avui la reforma en l’Església”, ha afegit el Dr. Planellas. Sense pretendre indicar
les reformes concretes que s’haurien de realitzar, al Simposi s’ha apuntat quin hauria de
ser l’esperit i la forma de les mateixes, “sense malmetre la comunió catòlica”.
A partir d’una relectura actualitzada de l’obra de Yves M. Congar, els ponents han acarat
la reflexió a l’abric de la gran reforma obrada pel Concili Vaticà II i en el marc de la nova
fase de recepció iniciada pel papa Francesc. “Davant l’existència del «pecat», i amb
l’escull de caure en el fariseisme o en l’autorreferencialitat, l’Església es troba sempre
necessitada de purificació, de renovació i de reforma”, ha dit el Dr. Joan Planellas.
Per aquest motiu, tot indicant també quins podrien ser els camins equivocats, els ponents
s’han detingut àmpliament en assenyalar les condicions essencials per a una veritable
reforma eclesial. Aquestes condicions es resumirien en sis punts:
1. Explicitar els continguts essencials de la fe cristiana, que implica un retorn als
principis del catolicisme.
2. Acarar la reforma en aquells elements que afecten a la vida de l’Església i no a
la seva estructura essencial.
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3. Efectuar una adequada atenció als «signes dels temps» i al diàleg amb el món.
4. Incidir en el fet que el lloc de l’actuació de l’Esperit Sant és en la comunió
eclesial.
5. Treballar per a una Església samaritana, servidora i pobre.
6. Observar la primacia de la caritat i dels aspectes pastorals, tenint paciència
davant els retards de l’hora present.
Finalment, el Dr. Planellas ha afegit que “cal afirmar que aquesta reforma de les
estructures eclesials haurà d’anar conjuntament amb la purificació, renovació i reforma
personal de cada cristià de forma individual, per mitjà d’una sincera conversió del cor a
l’Evangeli de Jesucrist. Cada cristià individualment i l’Església comunitàriament han de
renovar la seva vida a la llum del seguiment de Jesucrist”.
El Simposi ha tractat, en la primera
la part de cadascuna de les
jornades,
d’Algunes lliçons
històriques de la reforma a
l’Església. Així, el Dr. Michelle di
Marco (Facultat d’Història de la
PUG,
Roma)
ha
parlat
de L’Església del segle IV: entre
Constantí i Teodosi; el Dr. David
Abadias (Facultat Antoni Gaudi,
AUSP, Barcelona) ha tractat Les
reformes del primer mil·lenni: de
sant Gregori Magne al Concili IV
del
Laterà;
el Dr.
Ramon
Corts (Facultat Antoni Gaudí, AUSP, Barcelona) ha titulat la seva ponència Els
precedents històrics de les reformes protestant i catòlica del segle XVI (segles XIII-XV);
i el Dr. Andreu Grau (Facultat de Filosofia de Catalunya, AUSP, Barcelona) ha
presentat Els precedents filosofico-teològics de les Reformes protestant i catòlica del
segle XVI (segles XIII-XV).
La segona jornada va començar amb la ponència del Dr. Josep Castanyé (Facultat de
Teologia de Catalunya, AUSP, Barcelona) Els principis de la Reforma protestant; el Dr.
Filippo Lovison (Facultat d’Història de la PUG, Roma) ha parlat d’Els principis de la
Reforma catòlica; el Dr. Norman Tanner (Facultat d’Història de la PUG, Roma) ha
titulat Els efectes de les reformes dels concilis de Trento i del Vaticà II en la vida de
l’Església; i el Dr. Joan Planellas (Facultat de Teologia de Catalunya, AUSP,
Barcelona) Les lliçons de les reformes eclesials: veritable i falsa reforma.
A la sessió de la tarda d’ambdós dies, el Prof. James Mallon, rector de Saint Benedict
a Halifax (Canadà), expert en nova evangelització, ha fet una doble intervenció. El primer
dia ha impartit les conferències amb els títols: La conversió pastoral de l’Església: Del
Concili Vaticà II al papa Francesc; i Patologies parroquials: diagnosi i vies de solució.
Mentre que el segon dia ha respost a la pregunta Com podem construir una comunitat
de deixebles missioners? I ha parlat de La necessitat d’un lideratge pastoral a les
parròquies.
Font: Departament de Premsa de l’Ateneu Universitari Sant Pacià
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Un hombre pregunta... Gloria Fuertes
¿Dónde está Dios?... Se ve, o no se ve.
Si te tienen que decir dónde está Dios, Dios se marcha.
De nada vale que te diga que vive en tu garganta.
Que Dios está en las flores y en los granos,
en los pájaros y en las llagas,
en lo feo, en lo triste, en el aire y en el agua.
Dios está en el mar y, a veces, en el templo;
Dios está en el dolor que queda y en el viejo que pasa,
en la madre que pare y en la garrapata,
en la mujer pública y en la torre de la mezquita blanca.
Dios está en la mina y en la plaza.
Es verdad que Dios está en todas partes,
pero hay que verle, sin preguntar
que dónde está,
como si fuera mineral o planta.
Quédate en silencio,
mírate la cara.
El misterio de que veas y sientas, ¿no basta?
Pasa un niño cantando,
tú le amas:
ahí está Dios.
Le tienes en la lengua cuando cantas,
en la voz cuando blasfemas,
y cuando preguntas que dónde está,
esa curiosidad es Dios, que camina por tu sangre
amarga.
En los ojos le tienes cuando ríes,
en las venas cuando amas.
Ahí está Dios, en ti;
pero tienes que verle tú.
De nada vale quién te le señale,
quien te diga que está en la ermita, de nada.
Has de sentirle tú,
trepando, arañando, limpiando,
las paredes de tu casa.
De nada vale que te diga
que está en las manos de todo el que trabaja;
que se va de las manos del guerrero,
aunque éste comulgue o practique cualquier religión,
dogma o rama.
Huye de las manos del que reza, y no ama;
del que va a misa, y no enciende a los pobres
una vela de esperanza.
Suele estar en el suburbio a altas horas de la madrugada,
en el Hospital, y en la casa enrejada.
Dios está en eso tan sin nombre que te sucede
cuando algo te encanta.
Pero, de nada vale que te diga
que Dios está en cada ser que pasa.
Si te angustia ese hombre que se compra alpargatas,
si te inquieta la vida del que sube y no baja,
si te olvidas de ti y de aquéllos, y te empeñas en nada,
si sin porqué una angustia se te enquista en la entraña,
si amaneces un día silbando a la mañana
y sonríes a todos y a todos das las gracias,
Dios está en ti, debajo mismo de tu corbata.
17 | 41

Interès
JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS
La Vanguardia 27/03/2017
Etimològicament, l’interès designa una cosa que és entre la
realitat i jo ( inter-esse): així em vincula i em posa en relació
amb les coses. Però la paraula degenera quan el seu significat
principal passa a ser el de benefici econòmic: de manera que
l’únic que em posa en contacte amb la realitat és la possibilitat
de lucre.
Això explica per què Francesc afirma que la nostra economia
“mata”. He llegit articles que, volent defensar l’ensenyament social d’aquest Papa,
semblen ensopegar quan afronten aquesta frase tan dura: potser Francesc només volia
dir que mata quan la gestionem malament, etcètera.
Doncs no: la nostra economia mata perquè està fundada en el robatori amb guant blanc,
en la mentida ben vestida, en l’explotació i en la falta de respecte. Vegem:
1. Fonamental en el nostre sistema és el crèdit i l’interès. Però aquest últim s’ha convertit
avui en usura en sentit estricte: de ser compensació raonable per una pèrdua o un risc,
ha passat a ser un lucre gratuït. Si el prestador guanya només per deixar, això és
clarament usura. La filosofia grega, l’islam i el primer cristianisme són molt durs amb la
usura. Aristòtil la compara al proxenetisme: aprofitar la necessitat de l’altre per a l’enriquiment propi. I escriu que és “la més avorrible de totes les formes d’obtenir diners,
perquè en ella el guany procedeix dels diners mateixos i no dels objectes naturals”. Si
avui això ens sembla anormal, deu ser per allò que “el nostre món ha perdut el sentit del
pecat”. Però aplicant aquella frase on ha de ser aplicada...
2. A aquest atracament de l’interès se li dona suport a més, com ja suggeria Aristòtil, en
la mentida que els diners són fecunds per si mateixos. Però els diners només poden ser
oportunitat, no causa mai de riquesa. La seva presumpta fecunditat es basa a més en
una altra ficció: els diners que
em deixa el banc no ho són: el
banc em dona uns diners que
no té (ja que a cada moment
els bancs estan deixant molts
més diners del que tenen i és
falsa la idea que el banc deixa
amb
els
dipòsits
dels
ciutadans). El banc el que fa
és donar-me una espècie
d’aval o de ficció, posant en el
meu compte unes xifres amb
què jo podré començar a
invertir. I per aquests diners que no m’ha donat, el banc em cobrarà uns interessos grans
mentre que, pels diners que jo li he dipositat, em donarà un interès mínim, ridícul (que
després a més recupera en comissions per treure d’un caixer, etcètera).
Bon exemple lingüístic: en grec, tiktô significa engendrar, d’aquí ve verbigràcia tokós
(pare, engendrador); i en grec modern l’interès es diu toketós (engendrat). Els diners
queden, així, com una mena de llavor: un germen vital que, amb només caure en bona
terra, ja fructifica.
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3. Aquesta faula dels diners, fals i fecunds alhora, ha d’acabar fallant, sigui perquè a un
no li surten els negocis o perquè els dilapida. Així es produeixen les crisis que per això,
segons Piketty i altres economistes, són intrínseques al nostre mercat i més com més
perfecte sigui el mercat. En les crisis, la reacció lògica és anar a treure els diners dels
bancs, però resulta que aquests ja no els tenen. Amb la qual cosa l’ Estat haurà de
sostenir-los (amb diners dels ciutadans!) per evitar que es perdin els dipòsits de la gent.
Així es va encunyar la més criminal de les defenses: el too (massa gran per deixar-lo
caure). Com si digués: no podem tocar els bancs perquè tenen armament atòmic...
I esclar: si el banc sempre està segur i el ciutadà no ho està mai, aquesta és una economia que mata. Si, quan s’esfondra aquesta faula dels diners fecunds per si
mateixos, ho paguen els altres, no el banc que se n’aprofitava, llavors aquesta economia
ha de matar com l’arsènic, per més que ens diguin que és “arsènic per compassió”.
4. Finalment, en una societat on tot és mercantil i on cadascú aspira a empassar-se l’altre
buscant el màxim interès, l’única manera de crear ocupació és no pagar-lo, o donar-li
una xavalla de fam. Marx encara parlava de pagar “el just perquè pugui reposar la seva
força de treball”; avui ni això: perquè si no reposa les seves forces sempre hi ha una
multitud esperant poder ocupar el seu lloc. Com no ha de matar, aquesta economia?

Ja fa temps va ser encunyada l’expressió “capitalisme de casino”. Vol dir que el nostre
sistema econòmic és com un d’aquests jocs de cartes on un pot apostar fort amb poc
joc; però espanta els altres i, potser, guanya. L’única diferència amb els casinos reals és
que, quan en el nostre capitalisme falla l’estratagema i el jugador perd la partida, no perd
ell els diners que va apostar: aquests diners els perdrà el crupier, o el repartidor per les
cartes que va donar, o el porter per haver-lo deixat entrar...
Lladre, mentidera, explotadora i impune. I gràcies a això eficaç. Digui’m vostè si aquesta
economia no ha de matar. Per això crec que el més negatiu de la nostra política és la
hipocresia de la dreta i el simplisme de l’esquerra. Però això queda per a un altre dia.
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Una representació de l’editorial salesiana edebé lliura un llibre al
papa Francesc

Una representación de edebé formada por el P. Francesc Riu y el director general,
Antonio Garrido, acompañada por el arzobispo de Barcelona, monseñor Juan José
Omella, entregan el libro Exhortación del Papa Francisco. La Alegría del amor a su
Santidad.
Fue en el marco de la tradicional audiencia general, el miércoles 29 de marzo, en la Plaza
de San Pedro en Roma, al finalizar el acto. Recibió el ejemplar de manos de los
representantes de edebé y el grupo de matrimonios que han participado en la obra. El
Papa Francisco firmó un ejemplar y expresó su satisfacción por el trabajo realizado y la
importancia de que este documento sobre el amor y familia llegue al máximo de
matrimonios y parejas de novios.
Su Santidad recibió también con interés la anterior obra de Francesc Riu, Carta del Papa
Francisco - Ecología integral, pensada para acercar el mensaje de la encíclica Laudato
sì sobre el medio ambiente, y publicada por edebé. Fue el gran interés que suscitó este
libro el motivo por el cual los arzobispos de Madrid y Barcelona animaron al autor a
realizar el proyecto sobre la exhortación Amoris Laetitia.
Exhortación del Papa Francisco. La Alegría del amor, editada en tres volúmenes,
contiene el documento del Papa así como comentarios y propuestas de debate para
matrimonios, parejas de novios, asociaciones de familias y agentes de pastoral familiar.
20 | 41

Nota de la CE de Migracions
Nota de la CE de Migraciones sobre la acogida a los inmigrantes y refugiados en
Europa y en nuestro país
1.- En este año en el que por el impulso del papa Francisco la Iglesia está trabajando de
manera especial sobre los problemas de los “menores migrantes, vulnerables y sin voz”
queremos manifestar nuestra preocupación sobre las consecuencias de las recientes
medidas que la Comisión Europea aprobó el 2 de marzo pasado donde se invita a
expulsar de la forma más rápida posible a migrantes en situación de irregularidad, entre
los que probablemente se encuentren niños.
Esta propuesta
puede
suponer,
de hecho, que
prime la condición
de
inmigrante
antes que la de
ser menor, con lo
cual se podrían
conculcar
los
derechos de los
menores. De entre
las medidas, la
más sorprendente
es la de prolongar
los períodos de
detención. Los niños no deberían ser detenidos porque la detención nunca les beneficia.
Y hay que recordar que solicitar asilo no es un acto ilegal.
Debemos ver a los menores migrantes – especialmente a los no acompañados – como
una oportunidad, “un reto y una esperanza “, no como un problema. Así lo
manifestábamos en nuestro Mensaje del 16 de enero de 2017 con motivo de la Jornada
de las Migraciones. También decíamos que “Alguien ha de gritar con ellos y en su
nombre” .Por eso pedimos que se les trate como lo que son: personas inocentes y
vulnerables por lo que merecen un trato especial.
Insistimos, una vez más, en que los países deben tomar en serio este asunto y tratar el
fenómeno de las migraciones con responsabilidad tanto en el origen como en la acogida.
Observamos con inmensa tristeza cómo se están construyendo muros y tomando
medidas para impedir el flujo migratorio. Las Administraciones públicas tienen la
responsabilidad de ordenar las corrientes migratorias; pero teniendo en cuenta siempre
la protección de los derechos de los más indefensos y vulnerables. No olvidemos que
los menores son muchas veces, junto con las mujeres, víctimas inocentes de la trata de
personas con fines de explotación laboral, sexual, de extracción de órganos etc.
La Iglesia desea colaborar con la sociedad y caminar junto a estos niños migrantes para
dar solución justa a este problema. Para ello cuenta en España con una generosa red
de ayuda a estos sectores de la población dentro de las diócesis y de las congregaciones
religiosas e institutos de vida consagrada así como de asociaciones laicales. Desde la
Comisión Episcopal de Migraciones estamos alentado y apoyando la coordinación de las
instituciones eclesiales y su trabajo relacionado con la Infancia y Juventud en riesgo.
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2.- Por otro lado, queremos recordar que hace un año los obispos de la Comisión
Episcopal de Migraciones ante el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía
para devolver a este último país a los refugiados que habían llegado a Europa,
manifestábamos “el inmenso dolor ante esta y todas las últimas tragedias humanitarias
que afectan a emigrantes y refugiados”. Queremos de nuevo recordar – como dice el
Santo Padre – que “detrás de estos flujos migratorios, en continuo aumento, está siempre
la inhumanidad de un sistema económico injusto en que prevalece el lucro sobre la
dignidad de la persona y el bien común; o la violencia y la ruina que genera la guerra, la
persecución o el hambre”. Por eso reiteramos de nuevo el deseo de acompañar como
pastores de la Iglesia a las organizaciones eclesiales que trabajan con inmigrantes y
refugiados las cuales han hecho pública una nueva Nota el 21 de Marzo, titulada “Un año
desde el acuerdo UE- Turquía: pasos en la mala dirección”. En ella han hecho oír su voz
en defensa de los derechos de estas personas desvalidas que reclaman con justicia
nuestra solidaridad.
3.- Por último,
deseamos que
se
cumplan,
cuanto antes, las
propuestas que
nuestro Gobierno
asumió en la
acogida de los
migrantes,
invitándole a una
más
amplia
generosidad en
las mismas. La
Iglesia, en una
labor subsidiaria
a la del Estado,
está dispuesta a
colaborar
siempre dando respuestas integrales para responder a estos flujos de migrantes y
refugiados. A través de sus instituciones apoya diferentes ofertas de acogida,
acompañamiento e integración, como las que especialmente propone la red Migrantes
con Derechos (Caritas, Confer, Justicia y Paz y la propia Comisión Episcopal de
Migraciones) y la Comunidad de San Egidio con los pasillos humanitarios.
A todos los que impulsados por las palabras de Jesús “Fui forastero y me acogisteis” (Mt
25,35) o movidos por la buena voluntad, trabajan por y con los inmigrantes, emigrantes
y refugiados, nuestro sincero agradecimiento. Y nuestra bienvenida de todo corazón a
los mismos inmigrantes y refugiados. Sabed que la Iglesia también es vuestra familia y
vuestra casa.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones
Madrid, 27 de marzo de 2017
http://www.conferenciaepiscopal.es/nota-la-ce-migraciones-la-acogida-los-inmigrantesrefugiados-europa-pais/
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Viure la Quaresma
Entrevista al P. Màxim Muñoz, claretià i
president de la URC, que parla sobre la seva
manera de viure la Quaresma
La Quaresma és un temps litúrgic important
perquè puguem viure amb intensitat la Pasqua. En
ella no celebrem només la mort i Resurrecció de
Crist, sinó la nostra pròpia mort i resurrecció en Ell.
El P. Màxim Muñoz, claretià, president de la URC,
assegura que “convé, en aquest temps previ,
prendre’n consciència i revifar les experiències
bàsiques de la nostra fe”.
Com hem de viure la Quaresma?
La manera més eficaç és fer-se un petit pla
personal per intensificar les clàssiques obres
quaresmals: la pregària, el dejuni i l’almoina, amb
el gran ventall d’aspectes que cobreixen: dedicar
un temps per a Déu -pregària, lectura de la
Paraula de Déu, celebració dels sagraments-,
compartir generosament amb els necessitats, fer
obres de misericòrdia, treballar en la desintoxicació de petites o grans addiccions que
ens limiten la llibertat.
La Quaresma és el temps del perdó i de la reconciliació fraterna. Sembla difícil
portar-ho a terme en la societat actual...
La celebració de l’Any de la Misericòrdia va ser una bona ocasió per motivar-nos a refer
lligams trencats, ferides no cicatritzades, que no acabem de guarir, o de deixar que Déu
guareixi. Cadascú les coneix i sap el neguit que creen. La Quaresma és el temps propici
per plantejar-nos algun gest
concret de reconciliació
amb alguna persona, tenint
el coratge i la humilitat de fer
el primer pas. És dolorós,
però val la pena.
Per què necessitem fer
aquesta ITV anual que ens
porta a la Pasqua?
La imatge de la ITV és molt
suggerent, perquè no ens
costaria gaire d’aplicar a la
nostra vida cristiana les
diverses parts del cotxe que periòdicament hem de posar a punt. Com un cotxe, el
seguiment de Crist està sotmès a la prova, el desgast... Si no fem un manteniment diari
i alguna revisió més a fons, no ens estranyem que ens sobrevingui un accident o una
avaria greu.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 2 d'abril.
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Els himnes en la Litúrgia de les Hores
CatalunyaCristiana 2 abril 2017

Consol Muñoz
Superiora general de les Franciscanes Missioneres

L’himne, en la Litúrgia de les Hores, té com a funció crear un
clima intens de pregària personal i comunitària i, alhora,
introdueix a l’assemblea, des de l’inici del res, en la disposició
atenta i festiva de la lloança divina.
La constitució Sacrosanctum concilium n. 93 subratlla: «Que
es restitueixi als himnes, en allò que sigui convenient, la forma
primitiva, traient-ne o canviant-ne el que té regust mitològic o
és menys conforme a la pietat cristiana. Segons la conveniència, que se n’introdueixin
també d’altres que es troben en el ric repertori himnològic.»
El n. 173 de l’Ordenació General de la Litúrgia de les Hores fa referència als himnes, i
diu: «Els himnes, que segons una antiquíssima tradició formaven part de l’Ofici, també
ara en conserven la importància. En realitat no només han estat destinats expressament,
per la seva naturalesa lírica, per a la lloança de Déu, sinó que en constitueixen una part
popular, i gairebé sempre manifesten el caràcter diferenciant de les Hores, o de
cadascuna de les festes, amb més claredat que les altres parts de l’Ofici, alhora que
mouen i inciten els ànims a una celebració pietosa. Aquesta eficàcia es veu augmentada
sovint per la bellesa literària. Fora d’això, trobem els himnes en l’Ofici com el principal
element poètic creat per l’Església.»
La mateixa Ordenació General, en el n. 42 manifesta: «L’himne se selecciona i se situa
de manera que atorgui a cada Hora o a cada festa l’aire propi i també, sobretot en la
celebració amb el poble, perquè el començament de la pregària resulti més fàcil i es creï
un clima més festiu.» Els himnes són poesia litúrgica, i continuen sent, per naturalesa,
un element cantable. Sant Agustí va definir el que és un himne quan va dir: «Sabeu què
és un himne? És un cant de lloança a Déu. Si lloes Déu, però sense cantar, no és himne;
si cantes i no lloes Déu, tampoc no és himne; si lloes, però no a Déu, tot i que lloïs
cantant, no és himne. Així, doncs, l’himne és aquestes tres coses: cant, lloança, i per a
Déu. Per tant, la lloança de Déu cantada és himne.»
Sempre hi ha d’haver concordança entre l’himne i l’Hora en què preguem. En la
Celebració cantada de la Litúrgia de les Hores, de Domènec Cols, hi ha l’himne següent
per a Vespres:
Presentem a Déu les nostres tasques, aixequem, orants, les nostres mans creadores
amb ell de la nostra terra, en jornades tenaces de treball.
Sortim a trobar-lo quan el dia de treballs i veus entra en calma, i la pau de la nit ja és
creixent entre llums i formes que s’apaguen.
El treball del dia ens angoixa amb neguits molt vius en l’ànima, amb cansament de forces
en el cos, amb desitjos creixents d’esperança.
Recorrem el camí d’aquest dia esperant aquesta hora de silenci per parlar-vos, Senyor,
per escoltar-vos i confiar-vos neguits i alegries.
Pare sant, no oblideu els vostres fills que a Jesús vau confiar per sempre, que el seu
amor i el seu Esperit ens guiïn a gaudir del vostre regne eternament. Amén.
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Manual per aprendre a odiar
Ingrid Guardiola, professora de comunicació audiovisual (UdG i UPF), al
programa Amb filosofia de TV3 sobre «L’odi», emès el desembre del 2015, va afirmar:
«Hem estat educats en l’odi. Hem estat educats des del punt de vista dels gran relats,
per exemple, la Bíblia. La Bíblia és un gran manual de com aprendre a odiar-nos els uns
als altres, sobretot l’Antic Testament. Si mirem els grans profetes (Isaïes, Zacaries…) és
bàsicament un manual de com odiar el que és diferent dels altres o el que
no combrega amb la norma, amb el que cal.» Aquestes afirmacions tan contundents
mostren prejudici o ignorància. S’allunyen del rigor i la veritat. Tres apunts per reflexionar
sobre aquest tema.
Primer, la revelació de Déu a través de la història. La Bíblia no és un llibre, sinó
un conjunt de 73 llibres d’autors diversos i èpoques molt diferents, amb grans diferències
cronològiques. La presència de Déu s’esquitlla per les escletxes de la història humana
per obrir horitzons d’amor i d’esperança. Les passions, en la seva variada gamma,
impulsen guerres, assassinats, violacions, corrupció, tirania... S’han produït al llarg de
tota la història, de manera similar als temps que vivim. Reconèixer un fet no significa
justificar-lo. Recollir-lo en els textos no implica afavorir-ne l’enaltiment. La narració de
Caín i Abel no va contra la fraternitat, sinó que explica com el pecat la destrueix. No es
queda en els fets. Apunta a les causes. La Bíblia s’enfronta amb la realitat humana com
és, sense amagar res, i busca trobar una solució als problemes reals.
Segon, la interpretació dels textos. Moltes vegades una lectura sense recursos
hermenèutics contrastats condueix a una comprensió pèssima dels textos, com la figura
d’Abraham i el sacrifici d’Isaac.
Una consulta a la Bíblia
Interconfessional Catalana dona
els resultats següents. La
paraula odi hi
apareix
19
vegades i odiar 4. Amor, en
canvi, 402. S’esmenta el profeta
Zacaries, en el llibre del qual es
llegeix: «Això havia demanat el
Senyor de l’univers: “Judiqueu
amb justícia, tingueu els uns
amb els altres un tracte lleial i
compassiu. No oprimiu les viudes i els orfes, ni els immigrants ni els pobres. No maquineu
el mal els uns contra els altres”» (7,8-10). Aquest és el missatge de fons, que s’aprecia
de manera constant en la Bíblia malgrat els contextos de violència i lluites de poder.
Tercer, el missatge de Jesús. Com diu Shûsaku Endo, Jesús va venir a anunciar
l’amor de Déu i el Déu de l’amor i a proclamar el Regne de Déu, que representa un cant
al perdó, a la misericòrdia, a la fraternitat. Ningú no en pot ser aliè perquè «tots vosaltres
sou germans» (Mt 23,8). Les benaurances constitueixen l’antítesi de l’odi. Jesús no va
poder ser més explícit i excepcional: «Ja sabeu que es va dir: Estima els altres, però no
estimis els enemics. Doncs jo us dic: Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us
persegueixen. Així sereu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el sol sobre bons i
dolents i fa ploure sobre justos i injustos» (Mt 5,43-45). Per ser un manual de com odiar...!
Lluís Serra Llansana
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Manifest sobre el diaconat femení

El Col·lectiu de Dones en l’ Església per la Paritat, treballem per la reconstrucció d’un
model eclesial fonamentat en la sinodalitat i en el servei, en la perspectiva d’una
“Església i discipulat d’guals”
Davant de la proposta del Bisbe de
Roma d’estudiar la possibilitat d’un
diaconat femení, i amb la voluntat
d’unir-nos al treball de la comissió
nomenada per a tal efecte, volem
expressar la nostra posició.
El contingut d’aquest manifest és
l’expressió més sintetitzada del treball de fons que estem realitzant, en el que tenim en
compte els arguments bíblics, teològics i històrics, amb l’intent d’anar cap un model de
reconstrucció històrica, que ha de fer una interpretació crítica des de la perspectiva
feminista dels textos patriarcals i apostòlics, en la línia d’E. Schüsler i de les teòlogues
feministes d’arreu del món.
Per tant, manifestem que:
1. Les dones sempre hem servit en la comunitat eclesial, i ho continuarem fent. El
diaconat, tal com es proposa, entenem que és sols un reconeixement dins d’una
estructura que ha de canviar.
2. Si el diaconat femení resta ancorat en el diaconat ministerial (LG,29), les dones
continuarem marginades i excloses dels espais d’autoritat, de negociació i de decisió,
malgrat el potencial de llibertat que emergeix del missatge de Jesús.
3. Des d’aquesta perspectiva, el problema no és tan sols atendre les necessitats
pastorals actuals de les comunitats cristianes, ni la preocupació pels serveis que les
dones han o poden realitzar, (cosa que ha de decidir cada comunitat o Església local,
com se sol fer en algunes parròquies), sinó que l’important és revisar el lloc que els laics
en general i les dones en particular ocupen en aquests espais.
4. Volem que el servei diaconal femení i, fins i tot, l’ordenació sacerdotal de les dones,
no signifiqui senzillament una repetició dels models existents, ni que, com qualsevol altre
servei eclesial, vingui a reforçar l’estructura piramidal de l’Església, model contrari al
desig d’una “Església d’iguals”
5. Vist així, el diaconat femení podria ser, doncs, la guspira, un inici, per anar més enllà,
per avançar vers aquest nou model, que dependrà del contingut i l’abast que li donguem
per a obtenir la paritat.
Barcelona, Març 2017
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« A Occident hem oblidat el valor de l’hospitalitat »
Carme Munté | CatalunyaCristiana 2 abril 2017

El dominic Jean-Jacques Pérennès ha rebut el VI Memorial Cassià Just

Li agrada parlar més d’encontre que de diàleg interreligiós. Diu que de vegades les
paraules són sobreres i poden portar-nos a engany, per això anima a tenir imaginació a
l’hora de propiciar trobades d’amistat. «Tenim molts reptes mundials que són comuns a
totes les religions», manifesta el dominic Jean-Jacques Pérennès (Bretanya francesa,
1949), que des de fa gairebé dos anys és el director de l’Escola Bíblica i Arqueològica
Francesa de Jerusalem (www.ebaf.edu). Vam entrevistar-lo coincidint amb la seva
estada a Barcelona per recollir el VI Memorial Cassià Just, que atorga la Direcció General
d’Afers Religiosos del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Diu que no està de moda parlar de diàleg perquè hi ha por de perdre la pròpia
identitat. L’Església catòlica té por de perdre la seva hegemonia?
Durant segles l’Església catòlica ha estat la realitat religiosa més forta a Europa. Quan
era jove, tota la gent del meu poble anava a missa. Avui dia els cristians som una minoria
amb pocs joves. Per això, la presència dels musulmans o d’altres religions es veu com
un risc. La por ve del fet de sentir-nos fràgils. És a dir, el risc ve més de les nostres
fragilitats que de la realitat dels altres. Hem de tornar als documents fundacionals de
l’Església catòlica que parlen de diàleg: Ecclesiam suam, Nostra aetate, Lumen
gentium… És un risc per a nosaltres tancar-nos pel fet de tenir por. Als espais cristians
amb més joves, com Taizé, hi ha molta alegria. Els joves no tenen por dels altres, per
això poden ser testimonis i missioners de l’amistat.
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El papa Francesc és abanderat de sortir a l’encontre dels altres?
Sí, Francesc no té por d’anar a l’encontre dels altres, com quan es va endur al Vaticà
refugiats musulmans. El nostre deure és l’acollida. Sabem que és difícil, que cal
organitar-ho bé, posar límits, però hi ha un deure d’acollida. Més enllà de les religions, el
que compta és la realitat humana de refugiats.
Vostè ha viscut i treballat a Algèria, Istanbul, el Caire i Jerusalem. Com és ser
minoria religiosa?
No ha estat difícil, perquè com a occidental sempre tenia la possibilitat de tornar si hi
havia problemes. Ha estat més fàcil per a mi que per als cristians del Pròxim Orient, que
viuen situacions més difícils. La meva evolució ha estat interessant perquè viure amb els
musulmans m’ha ensenyat la importància de la pregària. Quan el muetzí crida a l’oració,
els musulmans ho deixen tot. Ara jo també faig el mateix. També m’ha ensenyat la
importància de la confiança en Déu. Els musulmans tenen una expressió, «Glòria a Déu»,
que la diuen en totes les ocasions, tant en les bones com en les dolentes. És la certesa
que Déu mai no ens abandona, que estem a les seves mans. Un tercer element és la
dimensió sagrada de l’hospitalitat, molt pròpia de la cultura dels beduins. Nosaltres ens
n’hem oblidat perquè som massa rics. En els darrers trenta anys hem tingut la pau i el
consumisme. Així com en el passat hem construït catedrals, ara construïm centres
comercials.
Va treballar amb el dominic Pierre Claverie, bisbe d’Orà assassinat l’any 1996.
També coneixia alguns dels monjos trapencs del monestir de Tibhirine,
assassinats també el 1996. Quin és el llegat dels màrtirs d’Algèria?
L’element més fort del seu testimoni és que en moments de violència hem de seguir
l’exemple de Jesús, que no respon amb violència. Això és el cristianisme. Nosaltres
resem per les víctimes però també pels botxins. Vaig formar part de la comissió històrica
per a la beatificació dels màrtirs d’Algèria. És impressionant veure quantes pintures,
escultures, pel·lícules i frases remeten als màrtirs. Hem plorat molt però també hem
viscut una gran alegria, perquè hi ha una fecunditat tremenda en el fet de donar la vida.
L’èxode dels cristians, què suposa per als mateixos musulmans?
És dramàtic. Gràcies a
Déu, els fonamentalistes
són una minoria però que
fa molt de soroll i té una
gran capacitat de fer
servir els mitjans de
comunicació. La dificultat
per
a
la
majoria
musulmana és fer-se
sentir. És cert que no
tenen un magisteri com el
dels catòlics, perquè
tenen diferents veus.
També el seu llenguatge és tradicional, retòric i han d’aprendre a viure al món modern.
Conec personalment l’imam de la Universitat d’Al-Azhar, és una persona molt culta,
oberta i de tradició sufí, una mística musulmana molt present a Egipte, el Marroc i altres
països, però no se sap res d’ells, només es coneix el Daesh. M’alegro molt que el papa
Francesc, en el seu viatge a Egipte, visiti la Universitat d’Al-Azhar. Sé que els seus líders
tenen interès a entrar al món d’avui i ajudar la seva comunitat a comunicar millor.
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Com veu, de fora estant, el laïcisme francès, que reclou el fet religiós en l’esfera
privada?
El filòsof francès Marcel Gauchet parla del cristianisme com de «la religió de la sortida
de la religió», en el sentit d’una relació personal amb Déu que no significa una situació
sociològica determinada. De vegades, però, la nova religió és el laïcisme. En nom de la
llibertat i de la tolerància, hi ha una intolerància envers les religions. En el cas dels
musulmans, crec que cal respectar les especificitats de cada cultura, alhora que ells
també han de comprendre els nostres valors. La dificultat és que identifiquem la gent
amb el seu adjectiu, i no amb la seva identitat personal. La dificultat és que vegem més
el vel que la persona.
Cal que l’assignatura de Religió sigui present a l’escola pública?
Sí, perquè hi ha dos nivells: la religió com a fe s’aprèn a la família, a l’església o a la
mesquita, mentre que la religió com a cultura s’ha d’aprendre a l’escola. Avui dia, un jove
que no tingui una mínima cultura religiosa no pot entendre l’art. És important que
aprenguem la nostra identitat religiosa però també la dels altres, i que ho visquem
plegats.

Contacte amb la pluralitat religiosa catalana
L’endemà del lliurament del VI Memorial Cassià Just, Enric Vendrell, director general
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, va organitzar un esmorzar al Palau
Macaya de Barcelona. Es tractava que el dominic Jean-Jacques Pérennès tingués
l’oportunitat de conèixer la riquesa i pluralitat religiosa de Catalunya, però també els
llaços d’amistat que s’han creat gràcies a iniciatives de diàleg i de convivència com el
GTER (Grup de Treball Estable de Religions), Migra Studium, el Centre Unesco de
Catalunya o la mateixa Direcció General d’Afers Religiosos. A l’esmorzar també hi havia
l’arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que va animar a construir ponts i no
fronteres entre pobles, cultures i religions. «El repte actual és trobar-nos en la diversitat»,
va dir fra Jean-Jacques Pérennès, «els desafiaments d’Orient són els mateixos que a
Occident». En referir-se a les croades i al colonialisme, va reconèixer que «a Occident la
gent no entén fins a quin punt les memòries són ferides». I va dir que «avui no està de
moda parlar de diàleg perquè hi ha por de perdre la pròpia identitat», i això no obstant,
«l’experiència de l’encontre pot ser font d’alegria». En acabar la trobada, el dominic
francès es va mostrar esperançat: «Tenim més possibilitats de trobada de les que ens
pensem».
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Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2017

EE1

Dates: 17 a 23 de juliol de 2017, dl.-dg.
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Lluís Planas, monjo
Tema: Aprenent a obrir el cor a Jesús. Evangeli de Sant Joan
cap 5 -8
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 23 després de dinar
Preu: 325 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017.

EE2

Dates: 7 a 13 d’agost de 2017, dl.-dg.
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Daniel Codina, monjo
Tema: Les Benaurances.
Inici: matí del dia 7 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 13 després de dinar
Preu: 325 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017.

Forma d’inscripció:
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona,
11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a
divendres, de 09,30h a 13,30h.
Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça
postal, correu electrònic i telèfon de contacte.
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places
2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la
plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació.
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
ES 37 2100 3040 0622 0034 0826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres
EE1 (Montserrat, 17-23 juliol) o EE2 Montserrat, 7-13 agost)
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que
coordina les inscripcions.
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Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions,
presentacions…
RECÉS QUARESMAL AMB LES DARDERES
Els hospitalaris s’apleguen per meditar i reflexionar sobre el Magnificat de
l’Esperança
La casa general de les “Darderes” va ser
l’escenari de la reunió d’hospitalaris i
hospitalàries pel tradicional IV diumenge
de Quaresma. “El Senyor ha fet amb mi
meravelles” és la frase en la que s’han
centrat
per
meditar
i
reflexionar
el Magnificat de l’Esperança, coincidint
amb l’any al Santuari de Lourdes.
Contemplar a la Mare de Déu
No es tracta de fer un anàlisi del Magnificat
sinó de centrar-se en contemplar la persona de Maria en la seva relació amb els malalts,
els pecadors i la missió. En la Mare de Déu que rep i transmet la gràcia de l’amor de
Jesús crucificat.
Vetlla de pregària
Mitja hora de vetlla al Santíssim, que va presidir el consiliari de la Hospitalitat, Mn. Andreu
Oller, van cloure la jornada que va tenir com a comiat la projecció de la pel·lícula “El
Apòstol” amb un fòrum sobre les difícils relacions religioses entre les comunitats multiètniques.

SANT PERE DE LES PUEL·LES: SILENCI CONTEMPLATIU
L’anhel de Déu és la nostra brúixola innata. Ens orienta cap al Senyor perquè
aprenguem a escoltar-lo, veure’l i confiar en ell. El nostre esforç constant hauria de
consistir en fixar la nostra atenció en Déu. Al fer-ho ens anem assemblant més i més al
seu Fill. Frank Jalics
RECÉS
5 al 7 de maig de 2017. dv 18h a dg 18.45h
Guiatge i acompanyament LÍDIA i ESTEVE
membres de l’equip de
Pregària Profunda de la Cova de Manresa
Preu:
matrícula: 30 € . Pensió completa: 80 / dinar: 12
Reserves: fins a 24 d’abril (places limitades)
EXERCICIS D’ESTIU
12 al 21 de juliol
2 a l’11 d’agost
Informació i inscripcions
activitatspuelles@gmail.com | Tel. 93 203 89 15
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SALA PERE DAURA DEL MUSEU DE MONTSERRAT

La Sala Pere Daura del Museu de Montserrat estrena una instal·lació de l’igualadí
Jordi Fulla, que presenta una mirada inèdita i divergent sobre els punts de tensió estètics
i culturals entre Orient i Occident. Es tracta d’una exposició pensada expressament per
al museu del monestir, i que es podrà visitar durant tot l’estiu.
El títol de la mostra és Anatomia d’una illa a ulls clucs i està comissariada per Albert
Mercadé. S’inaugura dissabte vinent, 8 d’abril, a les 12.30h, i es podrà veure fins l’11 de
setembre.
Divendres 7, a les 10.30h, tindrà lloc una presentació per als mitjans de
comunicació, que anirà a càrrec del propi artista i del comissari, que començarà
amb una visita guiada per la instal·lació, i a la qual et convidem.
La plàstica i el pensament orientals són una de les fonts d’inspiració primordials de Jordi
Fulla d’ençà el seu primer viatge al Japó, l’any 2005. Deu anys més tard, Fulla revisita
l’illa nipona amb l’objectiu d’iniciar un nou moment artístic, amarat dels valors que sempre
el van captivar: l’aquiescència del paisatge, l’essencialitat transcendent de la seva cultura
o el misteri tel·lúric de les seves illes i muntanyes. Un imaginari que el pintor contrasta
amb els seus propis hàbits de pintor occidental, com per exemple la necessitat
d’intel·lectualització de les imatges, l’exploració racional del món, el qüestionament crític
de la mirada o el misteri romàntic del paisatge. Dotze mesos d’àrdua reflexió pictòrica,
en estret diàleg amb el comissari de la mostra, Albert Mercadé, amb qui comparteix
pensaments, referències literàries, pictòriques, filosòfiques, amb la finalitat d’arribar a la
creació d’un escenari plàstic final, que sigui alhora gènesi, síntesi i desenllaç d’una nova
mirada holística i transcendent cap el món.
El dispositiu ideat per Jordi Fulla està basat en la seva obsessió natural per les illes: illes
fredes (icebergs), i càlides (les volcàniques del Japó); illes humanes (les cabanes de
pedra seca) o illes oceàniques (cartografiades a Islands). Illes, també, com a font de
coneixement i misteri que poblen els imaginaris tant d’Occident –de l’illa Utopia de
Thomas More a l’illa dels morts de Böcklin– com d’Orient –dels gravats de Hokusai als
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films de Kaneto Shindo. Per aquest motiu Jordi Fulla ha encarat el projecte de Montserrat
com si es tractés d’un viatge iniciàtic, en exploració d’una illa alhora estranya i remota.
Tòtems, roques, illes, mars interiors, barrancs, icebergs… L’anatomia d’una illa traçada
a palpentes, amb l’obscuritat pròpia del viatge espiritual que l’ha permès divisar tot un
fecund món d’imatges de gran profunditat psicològica.

TERESA FORCADES: ELS REPTES DEL PAPA FRANCESC
ELS REPTES DEL PAPA FRANCESC
EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL I VIENA
EDICIONS ES COMPLAUEN A CONVIDAR-VOS A LA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE TERESA FORCADES
ELS REPTES DEL PAPA FRANCESC
HI INTERVINDRAN:
JOSEP M. CARBONELL, PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ
JOAN MARAGALL
TERESA FORCADES, AUTORA
EMÍLIA BEA, PROFESSORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Dia: dijous 6 d'abril
Hora: 19h
Lloc: Auditori de la Fundació Joan Maragall (València, 244 1r - Barcelona)
ENTRADA LLIURE. Aforament limitat. Us preguem confirmació d’assistència
(93.488.08.88 – fjm@fundaciojoanmaragall.org)

VIDEO A LA CARTA: 50 ANYS DEL MONESTIR DE SOLIUS
Diumenge vam emetre una entrevista sobre el monestir de Solius, al Baix Empordà, amb
motiu dels 50 anys de la fundació. Vam entrevistar Jòrdan Faugier, monjo cistercenc.
Com que es tracta d’un tema de vida religiosa, et passo l’enllaç i una foto per si vols ferne difusió a l’HOREB:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/monestir-de-solius/video/5658604/

RECERCA D'UN PIS A O CASA AMB POSSIBILITAT DE COMPRA
Recerca d'un pis a o casa amb possibilitat de compra
Comunitat Religiosa, busquem un pis o casa a Barcelona, zona Horta o Vall d'Hebron,
que disposi d’unes 6 a 8 habitacions, un mínim de 2 Banys, cuina i Sala-menjador.
Podeu contactar amb Rosa Garriga, > telèfon 93 4177121
> garriosa@gmail.com
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46 SETMANA NACIONAL PER A INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA

TODO PREPARADO PARA CELEBRAR LA 46ª SEMANA NACIONAL PARA
INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA

A falta de algo más de una semana para el cierre de inscripciones, todo está ya
prácticamente preparado para celebrar la 46ª Semana Nacional para Institutos de Vida
Consagrada. La tradicional semana se celebrará, Dios mediante, durante la Semana de
Pascua, en Madrid, en el gran Salón de Actos de la fundación Pablo VI, como suele ser
habitual.
Personajes destacados de la vida eclesial de nuestro país y también del ámbito
internacional tendrán ocasión de compartir la reflexión más actual sobre la vida
consagrada, al hilo del interesante tema principal que este año ofrece la organización.
"Tras las huellas de la belleza" es el título elegido para estas jornadas que son, sin lugar
a dudas, el mayor evento de formación permanente que se celebra anualmente en
nuestro país para la Vida Consagrada.
El libro con las ponencias de la semana saldrá a las librerías, como de costumbre, a
finales del mes de mayo. Los semanistas podrán solicitar los ejemplares que necesiten
para ellos y sus comunidades durante los días del congreso.
Para realizar la matrícula, no duden en llamar al ITVR de Madrid: 91 540 12 73 o bien
entrar en www.itvr.org para conocer el programa del congreso.

PROPERES ACTIVITATS DE L'ESCOLA D'ANIMACIÓ BÍBLICA DE
BARCELONA
Entusiasta de la Paraula de Déu,
Properes activitats de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona:
Abril
·
Dijous 6 d'abril de 17:30 a 19h, a la Parròquia de la Miraculosa (Consell de
Cent 110, Barcelona)
BÍBLIA I LITÚRGIA - CURS DE LECTORS
a) Contingut dels Leccionaris
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b) Ús dels Leccionaris
·
Dissabte 8 d'abril de 10:30 a 13h, a la Parròquia de la Miraculosa (Consell de Cent
110, Barcelona)
ESCOLA D'ANIMADORS BÍBLICS
a) Claus de Lectura de l'Evangeli: Els miracles de Jesús (Javier Velasco)
b) Bíblia i Didàctica: Els fariseus (Pilar Lozano)
Molt important: Aquesta activitat és només per a animadors presents i futurs, per la qual
cosa es requereix inscripció
prèvia
·
Dimecres
19
d'abril a les 19:30h, a la
Llibreria Paulinas (Ronda
Sant Pere 19, Barcelona)
PRESENTACIÓ
DEL
LLIBRE "CREURE LA
PARAULA I POSAR-SE EN
CAMÍ.
Reflexions bíbliques sobre
el seguiment "de Vicente
Botella, OP
Hi intervindran:
- l'autor, Vicente Botella, OP,
Degà de la Facultat de
Teologia Sant Vicent Ferrer
de València
- Martín Gelabert, OP, professor de Teologia (a la mateixa facultat)
- Quique Fernández, Coordinador d'Escola d'Animació Bíblica
• Dimarts 25 d'abril, 2, 9 i 16 de maig de 18 a 19:30h, a la Parròquia de la Miraculosa
(Consell de Cent 110, Barcelona)
DIMARTS BÍBLICS: "REGNE I REGNAT DE DÉU"
Avanç maig
·
Dissabte 27 de maig a Tarragona
CONVIVÈNCIA BÍBLICA
Comunicació i xarxes socials
- email: bibliaypastoral@gmail. com
- Web: : https://sites.google.com/ site/ escoladanimaciobiblica/
- Facebook: https://www. facebook.com/animaciobiblica/- Bloc "La Bíblia compartida" al
portal Religió Digital:
http://blogs.periodistadigital .com/biblia-compartida.php
Escola d'Animació Bíblica de Barcelona
Escuela de Animación Bíblica de Barcelona
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REFLEXIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DE L'ENCÍCLICA LAUDATO SÍ DEL
PAPA FRANCESC A LES COMUNITATS RELIGIOSES
El dissabte 1 d'abril la Delegació Episcopal per a la Vida Consagrada de Terrassa ha
organitzat una matinal de reflexió sobre l'aplicació de l'encíclica Laudato Sí del papa
Francesc a les comunitats religioses.
Ha tingut lloc al col.legi Pureza de Maria a Sant Cugat del Vallés de les 10h a les 13.30h.
Ha introduït la jornada la Gna. Candelària Pérez PM, delegada episcopal.
Ha guiat la reflexió i el treball per grups el P. Joan Carrera SJ. Mn. Fidel Catalán, Vicari
Episcopal i Moderador de Cúria ha presidit l'Eucaristia

CASA D'ESPIRITUALITAT SANT FELIP NERI
El Simposium Thomas Merton y Meister Eckhart, celebrats a la Casa d’Espiritualitat Sant
Felip Neri,el dissabte 1 d’abril, va tenir com a ponent de luxe Sonia Petisco Martínez,
amb la participació també de Fernando Belt, que va desenvolupar dues conferències:
a) Charla-recital sobre “Thomas Merton y la experiencia poética del amor.” Basada en
una selección de poemas de Thomas Merton extraídos de la nueva antología bilingüe
Oh corazón ardiente; i
b) Das SeelenFünklein: Meister Eckhart o la metáfora de la chispa divina.”, cadascuna
de els quals seguida d’un animat diàleg amb el públic assistent.
El programa de tarda va constar d’una taula rodona sobre: “Encuentros irreparables:
Merton y Eckhart en diálogo.”, seguida dun debat entre els components de la taula i els
participants al Simposi, amb reflexions sobre els paral·lelismes entre experiències
cristianes i budistes.
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Diumenge 2 d'abril
Concert solidari a favor dels damnificats pel trerratrèmol d'Equador
Birgit Kolar - violí | Horari: 12h matí

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 636 | 3.04.2017
Discurs del President de la CCAPAC a la FESTAMPA 2017
Amb motiu de la 6a trobada familiar de les
escoles
cristianes
de
Catalunya
(FESTAMPA), celebrada ahir diumenge,
dia 2 d’abril, a l’Escola Pia de Sarrià, el
President de la CCAPAC, Josep Maria
Romagosa, va adreçar un discurs als
presents, del qual oferim un extracte.
(...) Tots plegats som plenament
conscients que l’escola, per tal de
desenvolupar el seu paper, necessita una
visió de 360º sobre els infants, una visió
panoràmica sobre les seves necessitats,
sobre les seves fortaleses i les seves
febleses (...) Només amb aquesta visió
panoràmica i polièdrica, de la qual les famílies necessàriament hem de formar part activa
i positiva, podem aspirar a construir comunitats educatives cohesionades, en escoles
acollidores i obertes, i amb famílies implicades i positives, i AMPAs il·lusionades i
compromeses (...) treballant per empènyer i millorar el procés educatiu i de creixement
dels nostres fills i filles que, al capdavall, és l’objectiu fonamental que tots busquem.
L’escola cristiana, des del seu caràcter propi, fonamentat en els valors de l’evangeli de
Jesús, presenta a la societat i a les famílies la seva proposta, tant des d’un punt de vista
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pedagògic com des d’un punt de vista vivencial, posant-la al servei dels processos de
creixement i maduració dels nostres infants i joves. I les famílies hem de poder exercir el
dret a triar l’educació per als nostres fills en un marc de llibertat i diversitat. Aquest és el
nostre “dret a decidir”. Hi ha qui, des d’aquella visió homogeneïtzadora i igualitarista el
nega.
Per què aquests intents uniformitzadors, des del meu punt de vista tan tronats com
perillosos?
Per què aquests intents de desprestigi de l’escola concertada i, especialment, de l’escola
cristiana, acusant-nos de tots els mals de l’escola pública? Per què aquest atac constant
per evitar el desenvolupament espiritual de les persones? Per què aquest intent de
considerar l’escola concertada com a anomalia i subsidiària de l’escola pública, anant
contra tota lògica històrica i contra la voluntat de construir?

Ja n’hi ha prou. Ja n’hi ha prou de mentides. Ja n’hi ha prou d’insults. Ja n’hi ha prou de
manca de respecte. Com es pot aspirar a construir una societat plural si es pretén
uniformitzar l’educació, si es pretén eliminar la diferència? L’ambient està ple de silencis
còmplices, i ja n’hi ha prou. Que no ens desconcertin. I ja m’enteneu. Cal dir alt i clar que
som aquí per sumar, per contribuir a millorar l’educació al nostre país i per ser una opció
per les famílies. Perquè el nostre dret a triar l’educació dels nostres fills s’està posant en
qüestió. Volen eliminar el nostre dret a triar escola.
Permeteu-me que us doni la meva resposta a tots aquests perquès: des del meu punt
de vista i, per tant, opinió subjectiva, el motiu és polític: volen el control ideològic de
l’educació; ens volen uniformes. Estan per un adoctrinament uniformitzador que tendeix
a eliminar la diferència, que corre el risc de matar el talent i que anul·la la vivència d’uns
valors triats des de la llibertat d’opció de les famílies. I els qui volem optar, els qui volem
triar i demanem pluralitat, molestem.
Per cert, permeteu-me una paraula, amb tot el respecte per al President de la Generalitat,
que fa ben poc ha participat en una campanya en defensa de l’escola pública impulsada
per aquells que, a partir de la difamació, volen eliminar l’escola cristiana i l’escola
concertada, cosa que, per cert, és el més antisocial que podrien proposar (...) Nosaltres
creiem en una escola oberta i diversa que contribueix de manera decisiva que l’educació
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esdevingui pedra angular en la construcció d’una societat plural, democràtica i més justa,
on tothom hi té cabuda i en la capacitat de sumar per fer-la créixer i progressar.
I em permeto demanar-vos, Consellera, que entre tots siguem capaços de crear espais
de diàleg sincer i obert, que ens permetin superar aquests prejudicis i aquestes visions
retrògrades que ens impedeixen construir l’escola del segle XXI. Nosaltres hi estem
disposats. De tot cor. Però sense agressions i sense qüestionaments de base sobre la
nostra existència. El futur s’està jugant a l’escola, i no pot ser que es jugui amb l’escola
(...) Respectem molt l’escola pública. Però també volem ser respectats. Estic convençut
que el model que tenim a Catalunya és un model d’èxit i referent, amb un equilibri públicprivat que serveix d’una banda a la pluralitat i, de l’altra, a l’equitat.
Parlem un moment d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. En nom de l’equitat, i d’una manera
que m’atreveixo a qualificar de demagògica i barroera, s’acusa l’escola concertada i
l’escola cristiana en particular, de segregadora i elitista per raons econòmiques. I això
em sembla al·lucinant. Podem entendre que hi ha limitacions de recursos, però no
podem entendre la persecució a què som sotmesos. Tots sabem que el finançament que
reben els centres concertats no és suficient, per la qual cosa les famílies hi hem de
contribuir per tal que des de l’escola s’ofereixi el servei educatiu que es proposa i, fins i
tot, per tal de garantir la supervivència de la mateixa escola. Només podem parlar
d’equitat en un sistema en què el finançament estigui garantit per a totes les famílies en
condicions d’igualtat.
Us agraïm, Consellera, la
valentia en reconèixer
públicament aquest fet.
Però
em
permeto
demanar un pas més
endavant: publiquin, si us
plau, el cost de la plaça
escolar per una qüestió
de transparència i per fer
callar aquests arguments
demagògics i injustos.
L’Administració en té les
dades. Sabem que hi pot
haver diferències en
funció de la metodologia. Però fins i tot es van publicar les balances fiscals. ¿És el cost
de la plaça escolar més misteriós? Tots sabem per on aniran els trets i que com a mínim
serveixi per una qüestió de transparència, d’una banda, i de dignitat per una altra. Perquè
cal tenir present el valor social dels concerts educatius i el dèficit social que en comporta
la insuficiència. Penso que les famílies ens ho mereixem.
I permeteu-me acabar amb un missatge per a les AMPAs. Us animo que la feina que feu
estigui sempre impregnada de les “3 is”: il·lusió, implicació i integració. Actueu amb
optimisme i entusiasme; amb autenticitat i empatia. Només així podreu teixir un vincle de
confiança indestructible amb les nostres escoles, que tindrà un efecte multiplicador en
l’educació dels nostres fills i filles, fonament, com he dit abans, d’un sistema educatiu al
servei de la construcció d’una societat més justa.
Perquè no ho oblidem: SOM FORÇA. Força entesa com a potència i vigor, i força entesa
com a quantitat. Força de les famílies i de l’escola cristiana que camina amb pas ferm i
decidit per millorar cada dia i per contribuir a la construcció del nostre sistema educatiu i
d’una societat més justa i plural. I força gent, com avui esteu demostrant, disposada a
comprometre’s i a encomanar la seva il·lusió, el seu compromís i la seva passió.
Moltes gràcies i endavant.
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Servei de Documentació :
« Camí de la Creu amb els crucificats »

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

Autor
Títol
Font
Publicat

Montserrat Llopart
Camí de la Creu amb els crucificats
Quaresma 2017
ACAT, l'Acció dels cristians per l'abolició de la tortura i la
pena de mort.
6 d’abril de 2017

151

Camí de la Creu
amb els
Crucificats
QUARESMA
2017
Montserrat Llopart, sòcia de l'entitat, ha escrit un via crucis basat en les crides que
reben des de l'organització mare, la FIACAT, amb seu a París.
L'ACAT Catalunya-Espanya va néixer a les benedictines de Sant Pere de les Puel·les, al
carrer Anglí, on hi ha la seu de l'entitat. Segons explica la monja M. Teresa Botey,
membre de la Junta, “l'ACAT intenta aportar humanitat en aquest món i fer-ho des de la
fe cristiana”. Per això preguen i intervenen a favor dels casos presentats al via crucis. I
hi afegeix que “justament Jesús va ser un torturat i condemnat pel poder”.
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Signes dels temps a TV3 : « Religió i comunicació »

Les religions saben comunicar el seu missatge? Quina relació hi ha entre les diverses
confessions i els mitjans de comunicació? Quina presència tenen les religions a internet
i a les xarxes socials? “Signes dels temps” entrevista Míriam Díez, directora de
l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. La conversa s’ha gravat a la
Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon
Llull.
Data: 9 d’abril de 2017
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 9.30
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps

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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