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Missatge del sant pare Francesc 

per a la Jornada Mundial de Pregària per les vocacions 2017 

7 de maig de 2017 (Diumenge IV de Pasqua) 

Benvolguts germans i germanes, 

En els anys anteriors hem tingut l’oportunitat de reflexionar sobre dos aspectes de la 
vocació cristiana: la invitació a «sortir d’un mateix», per a escoltar la veu del Senyor, i la 
importància de la comunitat eclesial com a lloc privilegiat en el qual la crida de Déu neix, 
s’alimenta i es manifesta. 

Ara, en ocasió de la 54 Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, voldria centrar-
me en la dimensió missionera de la crida cristiana. Qui es deixa atraure per la veu de 
Déu i es posa en camí per a seguir Jesús, descobreix de seguida, dins seu, un desig 
incontenible de portar la Bona Notícia als germans, a través de l’evangelització i del 
servei mogut per la caritat. Tots els cristians han estat constituïts missioners de 
l’Evangeli. El deixeble, en efecte, no rep el do de l’amor de Déu com un consol privat, i 
no està cridat a anunciar-se ell mateix, ni a vetllar els interessos d’un negoci; simplement 
ha estat tocat i transformat per l’alegria de sentir-se estimat per Déu i no pot guardar 
aquesta experiència només per a ell: «L’alegria de l’Evangeli que omple la vida de la 
comunitat dels deixebles és una alegria missionera» (Exht. Ap. Evangelium gaudium, 
21). 

Per això, el compromís missioner no és una cosa que s’afegeix a la vida cristiana, com 
si fos un guarniment, sinó que, contràriament, està en el cor mateix de la fe: la relació 
amb el Senyor implica ser enviat al món com a profeta de la seva paraula i testimoni del 
seu amo. 

Encara que experimentem en nosaltres moltes fragilitats i potser puguem sentir-nos 
desanimats, hem d’aixecar el cap a Déu, sense deixar-nos esclafar per la sensació 
d’incapacitat o cedir al pessimisme, que ens converteix en espectadors passius d’una 
vida cansada i rutinària. No hi ha lloc per al temor: és Déu mateix qui ve a purificar els 
nostres «llavis impurs», fent-nos idonis per a la missió: «Ha desaparegut la teva culpa, 
ha estat esborrat el teu pecat. Després vaig sentir la veu del Senyor que deia: “Qui hi 
enviaré? Qui ens hi anirà?” Li vaig respondre: “Aquí em tens. Envia-m’hi”» (Is 6,7-8). 

Empesos per l’Esperit per a la missió 
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Tot deixeble missioner sent en el seu cor aquesta veu divina que el convida a «passar» 
enmig de la gent, com Jesús, «fent el bé i guarint» tothom (cf. Ac 10,38). En efecte, com 
ja he recordat en altres ocasions, tot cristià, en virtut del seu baptisme, és un «Cristòfor», 
és a dir ‘portador de Crist’ per als germans (cf. Catequesi jubilar 30 gener 2016). Això val 
especialment per als qui han estat cridats a una vida de consagració especial i també 
per als sacerdots, que amb generositat han respost «aquí em tens, envia-m’hi». Amb 
entusiasme missioner renovat, són cridats a sortir dels recintes sagrats de les esglésies, 
per a deixar que la tendresa de Déu es desbordi en favor dels homes (cf. Homilia durant 
la santa missa crismal, 24 de març de 2016). L’Església té necessitat de preveres així: 
confiats i serens per haver descobert el tresor veritable, ansiosos d’anar a fer-lo conèixer 
amb alegria a tothom (cf. Mt 13,44). 

Certament, són moltes les preguntes que es plantegen quan parlem de la missió 
cristiana: Què significa ser missioner de l’Evangeli? Qui ens dóna la força i el valor per 
anunciar? Quina és la lògica evangèlica que inspira la missió? A aquests interrogants 
podem respondre contemplant tres escenes evangèliques: el començament de la missió 
de Jesús a la sinagoga de Natzaret (cf. Lc 4,16-30), el camí que fa, un cop ressuscitat, 
junt amb els deixebles 
d’Emmaús (cf. Lc 24,13-35), i 
per últim la paràbola de la 
llavor que creix tota sola (cf. 
Mc 4,26-27). 

Jesús és ungit per l’Esperit i 
enviat. Ser deixeble missioner 
significa participar activament 
en la missió de Crist, que 
Jesús mateix ha descrit a la 
sinagoga de Natzaret: 
«L’Esperit del Senyor reposa 
sobre meu, perquè ell m’ha 
ungit. M’ha enviat a portar la 
bona nova als pobres, a 
proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat els 
oprimits, a proclamar un any de gràcia del Senyor» (Lc 4,18). Aquesta és també la nostra 
missió: ser ungits per l’Esperit i anar cap als germans per a anunciar la Paraula, essent 
per a ells un instrument de salvació. 

Jesús camina amb nosaltres. Davant els interrogants que brollen del cor de l’home i 
davant els reptes que planteja la realitat, podem sentir una sensació d’extraviament i 
percebre que ens falten energies i esperança. Hi ha el perill que veiem la missió cristiana 
com una mera utopia irrealitzable o, en qualsevol cas, com una realitat que supera les 
nostres forces. Però si contemplem Jesús ressuscitat, que camina amb els deixebles 
d’Emmaús (cf. Lc 24,13-15), la nostra confiança pot revifar-se; en aquesta escena 
evangèlica tenim una autèntica i pròpia «litúrgia del camí», que precedeix la de la Paraula 
i la del Pa partit i ens comunica que, en cada un dels nostres passos, Jesús és al nostre 
costat. Els dos deixebles, abatuts per l’escàndol de la Creu, tornen a casa recorrent la 
vida de la derrota: porten en el cor una esperança trencada i un somni que no s’ha 
realitzat. En ells l’alegria de l’Evangeli ha deixat espai a la tristor. Què fa Jesús? No els 
jutja, camina amb ells i, en comptes d’aixecar un mur, obre una nova bretxa. Lentament 
comença a transformar el seu desànim, fa que s’abrusi el seu cor i els obre els ulls, 
anunciant-los la Paraula i partint el Pa. De la mateixa manera, el cristià no tira endavant 
ell sol la tasca de la missió, sinó que experimenta, també en les fatigues i en les 
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incomprensions, «que Jesús camina amb ell, parla amb ell, respira amb ell, treballa amb 
ell. Percep Jesús viu amb ell enmig de la tasca missionera» (Exht. Ap. Evangelii gaudium, 
266). 

Jesús fa germinar la llavor. Per últim, és important aprendre de l’Evangeli l’estil de 
l’anunci. Moltes vegades passa que, també amb la millor intenció, s’acabi cedint a un 
cert afany de poder, al proselitisme o al fanatisme intolerant. Això no obstant, l’Evangeli 
ens convida a rebutjar la idolatria de l’èxit i del poder, la preocupació excessiva per les 
estructures, i una certa ànsia que respon més a un esperit de conquesta que de servei. 
La llavor del Regne, encara que petita, invisible i potser insignificant, creix silenciosament 
gràcies a l’obra incessant de Déu: «Amb el Regne de Déu passa com quan un home 
sembra la llavor a la terra: tant si dorm com si està despert, de nit i de dia, la llavor 
germina i creix, sense que ell sàpiga com» (Mc 4,26-27). Aquesta és la nostra confiança 
principal: Déu supera les nostres expectatives i ens sorprèn amb la seva generositat, fent 
germinar els fruits del nostre treball més enllà del que es pot esperar de l’eficiència 
humana. 

Amb aquesta confiança evangèlica ens 
obrim a l’acció silenciosa de l’Esperit, 
que és el fonament de la missió. Mai no 
hi podrà haver pastoral vocacional, ni 
missió cristiana, sense la pregària 
assídua i contemplativa. En aquest 
sentit, és necessari alimentar la vida 
cristiana amb l’escolta de la Paraula de 
Déu i, sobretot, cuidar la relació personal 
amb el Senyor en l’adoració eucarística, 
«lloc» privilegiat de l’encontre amb Déu. 

Animo amb força a viure aquesta amistat 
profunda amb el Senyor, sobretot per a implorar de Déu noves vocacions al sacerdoci i 
a la vida consagrada. El Poble de Déu necessita ser guiat per pastors que gastin la seva 
vida al servei de l’Evangeli. Per això, demano a les comunitats parroquials, a les 
associacions i als nombrosos grups de pregària presents en l’Església que, davant la 
temptació del desànim, continuïn demanant al Senyor que enviï treballadors als seus 
sembrats i que ens doni sacerdots enamorats de l’Evangeli que sàpiguen fer-se proïsme 
dels germans i ser, així, signe viu de l’amor misericordiós de Déu. 

Estimats germans i germanes, també avui podem tornar a trobar l’ardor de l’anunci i 
proposar, sobretot als joves, el seguiment de Crist. Davant la sensació generalitzada 
d’una fe cansada o reduïda a meres «obligacions que s’han de complir», els nostres 
joves tenen el desig de descobrir l’atractiu, sempre actual, de la figura de Jesús, de 
deixar-se interrogar i provocar per les seves paraules i pels seus gestos i, finalment, de 
somiar, gràcies a ell, en una vida plenament humana, feliç de gastar-se estimant. 

Maria Santíssima, Mare del nostre Salvador, va tenir l’audàcia d’abraçar aquest somni 
de Déu posant la seva joventut i el seu entusiasme a les seves mans. Que la seva 
intercessió ens obtingui la seva mateixa obertura de cor, la disponibilitat per a dir el nostre 
«sóc aquí» a la crida del Senyor i l’alegria de posar-nos en camí, com ella (cf. Lc 1,39), 
per a anunciar-lo a tot el món. 

Francesc 

Vaticà, 27 de novembre de 2016 | Primer Diumenge d’Advent 
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28 abril 2017 - El sacerdote jesuita Samir Khalil Samir es probablemente una de las 
personas que mejor conoce el islam así como su relación con el cristianismo. Es además 
profesor del Pontificio Instituto Oriental de Roma. Nacido en Egipto, este religioso explica 
en una entrevista con Ayuda a la Iglesia Necesitada algunas claves del viaje que el Papa 
realiza precisamente a su país. 
 
¿Qué le diría usted al Papa Francisco con motivo de su viaje a Egipto? ¿Le 
aconsejaría que permaneciera en Roma o que realizara el viaje? 
Creo que, tal como es él, es preciso que vaya. El Papa no es una persona que tenga 
miedo. Por otro lado, si tenemos en cuenta la posibilidad de un atentado, creo que 
Egipto, aunque solo sea por una cuestión de honor, hará lo imposible por protegerlo y 
por asegurarse de que no haya ningún elemento peligroso en los alrededores. Desde 
este punto de vista, creo que todo se desarrollará con normalidad. 
 
Además, ahí está el carácter del Papa Francisco, que podría decir: “No temo a nada y 
estoy en medio del pueblo. Y si debo morir, pues bien, yo soy como cualquier otra 
persona, me puede ocurrir simplemente porque me encuentro en ese lugar [donde 
tiene lugar un atentado]”. Así pues, esto podría explicar por qué no ha renunciado a 
su viaje. 
 
Especialmente, porque hace mucho tiempo que quiere volver a estrechar los vínculos 
entre el Vaticano y el Islam. Y esto me lo dijo él personalmente con ocasión en una 
entrevista de media hora de duración mantenida hace algunos meses. Concretamente, 
me dijo: “¿Por qué insisto en el hecho de que el Islam es una religión de paz? 
Porque debemos ante todo renovar los vínculos de amistad con los musulmanes 
y con Al Azhar”. 
 
¿Por qué es necesario “volver a estrechar los vínculos”? ¿Qué ha pasado? 
Recordemos el contexto: hace seis años, en la Navidad, hubo un atentado en Alejandría 
contra una iglesia copta, perpetrado por un terrorista suicida, que se saldó con decenas 

Samir Khalil, jesuïta i islamòleg, conte el motiu que li donà el Papa 

per insistir a anar a Egipte 

https://www.ayudaalaiglesianecesitada.org/
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de muertes. Pocos días después, el Papa Benedicto XVI, que recibió a los embajadores 
acreditados ante la Santa Sede, dijo: “Pido al presidente de la República de Egipto que 
proteja a los cristianos”. En ese momento, el Imán Ahmed el-Tayeb, rector de la 
Universidad de Al Azhar, dijo que era inaceptable que el Papa se entrometiera en la 
política egipcia y rompió relaciones con Roma. Hoy, tras varios intentos infructuosos, se 
han retomado las relaciones. Y este era el objetivo principal del Papa Francisco: el de 
restablecer las relaciones con el Islam y, principalmente, con Al Azhar, que es 
quien representa a la mayoría de los musulmanes del mundo, a saber, al 80% de 
ellos. Por tanto, se trata de una autoridad moral e intelectual ineludible. 
 

 
El Papa, con el gran imán del Al-Azhar en el Vaticano. Ahora Francisco le devolverá la 
visita en El Cairo 
 
¿Por qué es importante que haya un diálogo interreligioso con el Islam? 
En primer lugar, porque el Islam es la segunda religión más grande del mundo: hay más 
de 1.500 millones de musulmanes repartidos por casi todos los países del mundo. No es 
posible ignorar este hecho. Después, porque el Islam es una religión monoteísta, junto 
con el Judaísmo y el Cristianismo, por lo que es preciso que se pueda dialogar con ellas. 
Creo que eso es lo esencial, y no es objetivo político. Es decir, intentemos 
comprendernos mutuamente, al igual que mantenemos un diálogo con los judíos. 
 
Se dice que Oriente Próximo se está quedando sin cristianos. ¿Qué se puede hacer 
para que cambie esta tendencia? Incluso los musulmanes no quieren que se dé 
esta situación. 
La mayoría de los musulmanes dice: “Necesitamos a los cristianos”. 
Recientemente, una emisión radiofónica ha impresionado a todo el mundo: durante ocho 
minutos se abordó el tema de las escuelas cristianas, que formaron a la élite intelectual 
de Egipto en los siglos XIX y XX. 
 
También está el caso del Líbano, que es el único país del mundo árabe en el que hay 
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cierta paridad, precisamente porque son los cristianos los que lo han construido, aunque 
hoy no representen a más del 35% de la población.  
 
En el Parlamento, los musulmanes quieren que haya 64 musulmanes y 64 
cristianos porque lo consideran esencial. Esto lo reconocen todos los musulmanes 
que reflexionan. 

 
Por otro lado, está la desaparición de los cristianos de Oriente Próximo. En Egipto son 
ellos los que, por así decir, son autóctonos. Allí se sabe que si se quiere preservar la 
conciencia nacional, no se puede eliminar a los cristianos. Por desgracia y por motivos 
político-económico-religiosos, cada vez más cristianos se van.  
 
Y lo que pasa en estos momentos es lo que quiere el ISIS (Estado Islámico/Daesh). Pero 
estos son fanáticos, mientras que, globalmente, los musulmanes no lo son. Pero les 
falta valentía para decir: hay que pararles los pies. En lugar de decir esto, dicen: 
esto no tiene nada que ver con el Islam, con lo que no resuelven nada. Pero, en el 
fondo de sus corazones, la mayoría de los musulmanes dicen: ¡esto es una vergüenza! 
 
Actualmente, para que los cristianos se queden, hay que ayudarlos a permanecer 
en sus casas. En Egipto, esto no supone un gran problema debido al gran número de 
cristianos (casi 10 millones). Pero en Iraq y en Siria, donde han destruido las casas de 
los cristianos, para permanecer en el país se necesita un valor enorme.  
 
Esto es lo que hacen los Patriarcas, entre ellos, el Patriarca Sako de los Caldeos de 
Babilonia, que lucha con todas sus fuerzas para que los cristianos no emigren, para que 
se queden, para salvar a la Iglesia local. Y lo mismo ocurre en Siria. 
 
 
 
http://www.religionenlibertad.com/samir-khalil-jesuita-islamologo-cuenta-motivo-que-
dio-56462.htm 

http://www.religionenlibertad.com/samir-khalil-jesuita-islamologo-cuenta-motivo-que-dio-56462.htm
http://www.religionenlibertad.com/samir-khalil-jesuita-islamologo-cuenta-motivo-que-dio-56462.htm
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VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO 
A EGIPTO 
(28-29 DE ABRIL DE 2017) 

ENCUENTRO DE ORACIÓN CON EL 
CLERO, LOS RELIGIOSOS, LAS 
RELIGIOSAS Y LOS SEMINARISTAS 

DISCURSO DEL SANTO PADRE  

Seminario Patriarcal de Maadi, El Cairo 
Sábado 29 de abril de 2017 

 

Beatitudes,  
queridos hermanos y hermanas: 

Al Salamò Alaikum! (La paz esté con vosotros). 

«Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo. Cristo ha 
vencido para siempre la muerte. Gocemos y alegrémonos en él». 

Me siento muy feliz de estar con vosotros en este lugar donde se forman los sacerdotes, 
y que simboliza el corazón de la Iglesia Católica en Egipto. Con alegría saludo en 
vosotros, sacerdotes, consagrados y consagradas de la pequeña grey católica de Egipto, 
a la «levadura» que Dios prepara para esta bendita Tierra, para que, junto con nuestros 
hermanos ortodoxos, crezca en ella su Reino (cf. Mt 13,13). 

Deseo, en primer lugar, daros las gracias por vuestro testimonio y por todo el bien que 
hacéis cada día, trabajando en medio de numerosos retos y, a menudo, con pocos 
consuelos. Deseo también animaros. No tengáis miedo al peso de cada día, al peso de 
las circunstancias difíciles por las que algunos de vosotros tenéis que atravesar. 
Nosotros veneramos la Santa Cruz, que es signo e instrumento de nuestra salvación. 
Quien huye de la Cruz, escapa de la resurrección. «No temas, pequeño rebaño, porque 
vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino» (Lc 12,32). 

Se trata, por tanto, de creer, de dar testimonio de la verdad, de sembrar y cultivar sin 
esperar ver la cosecha. De hecho, nosotros cosechamos los frutos que han sembrado 
muchos otros hermanos, consagrados y no consagrados, que han trabajado 
generosamente en la viña del Señor. Vuestra historia está llena de ellos. 

En medio de tantos motivos para desanimarse, de numerosos profetas de destrucción y 
de condena, de tantas voces negativas y desesperadas, sed una fuerza positiva, sed la 
luz y la sal de esta sociedad, la locomotora que empuja el tren hacia adelante, llevándolo 
hacia la meta, sed sembradores de esperanza, constructores de puentes y artífices de 
diálogo y de concordia. 

Todo esto será posible si la persona consagrada no cede a las tentaciones que encuentra 
cada día en su camino. Me gustaría destacar algunas significativas. Vosotros conocéis 
estas tentaciones, porque ya los primeros monjes de Egipto las describieron muy bien. 

1- La tentación de dejarse arrastrar y no guiar. El Buen Pastor tiene el deber de guiar 
a su grey (cf. Jn 10,3-4), de conducirla hacia verdes prados y a las fuentes de agua (cf. 
Sal 23). No puede dejarse arrastrar por la desilusión y el pesimismo: «Pero, ¿qué puedo 
hacer yo?». Está siempre lleno de iniciativas y creatividad, como una fuente que sigue 

El Papa al clergat, als religiosos, a les religioses i als seminaristes 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-egitto_2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2017/outside/documents/papa-francesco-egitto_2017.html
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brotando incluso cuando está seca. Sabe dar siempre una caricia de consuelo, aun 
cuando su corazón está roto. Saber ser padre cuando los hijos lo tratan con gratitud, pero 
sobre todo cuando no son agradecidos (cf. Lc 15,11-32). Nuestra fidelidad al Señor no 
puede depender nunca de la gratitud humana: «Tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará» (Mt 6,4.6.18). 

2- La tentación de quejarse 
continuamente. Es fácil 
culpar siempre a los demás: 
por las carencias de los 
superiores, las condiciones 
eclesiásticas o sociales, por 
las pocas posibilidades. Sin 
embargo, el consagrado es 
aquel que con la unción del 
Espíritu Santo transforma 
cada obstáculo en una 
oportunidad, y no cada 
dificultad en una excusa. 
Quien anda siempre 
quejándose en realidad no 
quiere trabajar. Por eso el 
Señor, dirigiéndose a los 

pastores, dice: «fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes» (Hb 
12,12; cf. Is 35,3). 

3- La tentación de la murmuración y de la envidia. Y esta es fea. El peligro es grave 
cuando el consagrado, en lugar de ayudar a los pequeños a crecer y de regocijarse con 
el éxito de sus hermanos y hermanas, se deja dominar por la envidia y se convierte en 
uno que hiere a los demás con la murmuración. Cuando, en lugar de esforzarse en 
crecer, se pone a destruir a los que están creciendo, y cuando en lugar de seguir los 
buenos ejemplos, los juzga y les quita su valor. La envidia es un cáncer que destruye en 
poco tiempo cualquier organismo: «Un reino dividido internamente no puede subsistir; 
una familia dividida no puede subsistir» (Mc 3,24-25). De hecho ―no lo olvidéis―, «por 
envidia del diablo entró la muerte en el mundo» (Sb 2,24). Y la murmuración es el 
instrumento y el arma.  

4- La tentación de compararse con los demás. La riqueza se encuentra en la 
diversidad y en la unicidad de cada uno de nosotros. Compararnos con los que están 
mejor nos lleva con frecuencia a caer en el resentimiento, compararnos con los que están 
peor, nos lleva, a menudo, a caer en la soberbia y en la pereza. Quien tiende siempre a 
compararse con los demás termina paralizado. Aprendamos de los santos Pedro y Pablo 
a vivir la diversidad de caracteres, carismas y opiniones en la escucha y docilidad al 
Espíritu Santo. 

5- La tentación del «faraonismo» ―¡estamos en Egipto!―, es decir, de endurecer el 
corazón y cerrarlo al Señor y a los demás. Es la tentación de sentirse por encima de los 
demás y de someterlos por vanagloria, de tener la presunción de dejarse servir en lugar 
de servir. Es una tentación común que aparece desde el comienzo entre los discípulos, 
los cuales —dice el Evangelio— «por el camino habían discutido quién era el más 
importante» (Mc 9,34). El antídoto a este veneno es: «Quien quiera ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9,35). 
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6- La tentación del individualismo. Como dice el conocido dicho egipcio: «Después de 
mí, el diluvio». Es la tentación de los egoístas que por el camino pierden la meta y, en 
vez de pensar en los demás, piensan sólo en sí mismos, sin experimentar ningún tipo de 
vergüenza, más bien al contrario, se justifican. La Iglesia es la comunidad de los fieles, 
el cuerpo de Cristo, donde la salvación de un miembro está vinculada a la santidad de 
todos (cf. 1Co 12,12-27; Lumen gentium, 7). El individualista es, en cambio, motivo de 
escándalo y de conflicto. 

7- La tentación del caminar sin rumbo y sin meta. El consagrado pierde su identidad 
y acaba por no ser «ni carne ni pescado». Vive con el corazón dividido entre Dios y la 
mundanidad. Olvida su primer amor (cf. Ap 2,4). En realidad, el consagrado, si no tiene 
una clara y sólida identidad, camina sin rumbo y, en lugar de guiar a los demás, los 
dispersa. Vuestra identidad como hijos de la Iglesia es la de ser coptos —es decir, 
arraigados en vuestras nobles y antiguas raíces— y ser católicos —es decir, parte de la 
Iglesia una y universal—: como un árbol que cuanto más enraizado está en la tierra, más 
alto crece hacia el cielo. 

Queridos consagrados, 
hacer frente a estas 
tentaciones no es fácil, 
pero es posible si 
estamos injertados en 
Jesús: «Permaneced en 
mí, y yo en vosotros. 
Como el sarmiento no 
puede dar fruto por sí, si 
no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si 
no permanecéis en mí» 
(Jn 15,4). Cuanto más 
enraizados estemos en 
Cristo, más vivos y 

fecundos seremos. Así el consagrado conservará la maravilla, la pasión del primer 
encuentro, la atracción y la gratitud en su vida con Dios y en su misión. La calidad de 
nuestra consagración depende de cómo sea nuestra vida espiritual.  

Egipto ha contribuido a enriquecer a la Iglesia con el inestimable tesoro de la vida 
monástica. Os exhorto, por tanto, a sacar provecho del ejemplo de san Pablo el eremita, 
de san Antonio Abad, de los santos Padres del desierto y de los numerosos monjes que 
con su vida y ejemplo han abierto las puertas del cielo a muchos hermanos y hermanas; 
de este modo, también vosotros seréis sal y luz, es decir, motivo de salvación para 
vosotros mismos y para todos los demás, creyentes y no creyentes y, especialmente, 
para los últimos, los necesitados, los abandonados y los descartados. 

Que la Sagrada Familia os proteja y os bendiga a todos, a vuestro País y a todos sus 
habitantes. Desde el fondo de mi corazón deseo a cada uno de vosotros lo mejor, y a 
través de vosotros saludo a los fieles que Dios ha confiado a vuestro cuidado. Que el 
Señor os conceda los frutos de su Espíritu Santo: «Amor, alegría, paz, paciencia, 
afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí» (Ga 5,22-23). 

Os tendré siempre presentes en mi corazón y en mis oraciones. Ánimo y adelante, 
guiados por el Espíritu Santo. «Este es el día en que actúo el Señor, sea nuestra alegría». 
Y por favor, no olvidéis de rezar por mí. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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Homilia de l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol 
27 d’abril de 2017 

 
Un any més, amb el cor ple d’alegria, pelegrino a la muntanya de Montserrat i m’uneixo, 
amb tot el cor, a la comunitat dels monjos i dels escolans per celebrar amb vosaltres i 
amb tot el poble de Catalunya la festa de la Mare de Déu de Montserrat. Gràcies, pare 
Abat, pel vostre acolliment. A Montserrat sempre ens sentim a casa. 

Ens és sempre molt grat aixecar els ulls i mirar la imatge de la «Moreneta», plena de la 
gràcia de Crist i, per tant, plena de bellesa. Mirar-la amb els seus ulls oberts, com a signe 
d’una comunitat que busca el Senyor. Mirar-la, amb l’Infant somrient a la falda, com a 
signe d’una Església que no té altra cosa per donar sinó el Crist de la seva fe. També 
ens és bo unir-nos a la corrua immensa de pelegrins i pelegrines que pugen al cambril 
de la Mare de Déu i fan un petó a la Mare i, amb aquest petó li encomanen tota la seva 
vida. És bonic trobar tantes llànties enceses als atris del santuari; cada llàntia és una 
intenció de pregària, un signe de comunió, un dir: «Tot el que es prega i se celebra en 
aquest santuari em pertany.» 

La Regla benedictina que vosaltres, germans, heu professat comença amb les paraules: 
«Escolta, fill, l’ensenyament del Mestre.» Vull comunicar-vos que, en la societat i en 
l’Església que vivim, ens és molt necessari que ens escoltem els uns als altres! Fixeu-
vos-hi: per escoltar cal callar, altrament només escoltem la veupròpia. Maria és mestra 
del silenci: silenciosa en l’Anunciació, silenciosa en l’Infantament, silenciosa al peu de la 
Creu, silenciosa en el goig de la Resurrecció. Les poques paraules que l’Evangeli 
transcriu de Maria brollen d’un silenci contemplatiu, amorós i de pregària, «Maria 
guardava tot això en el seu cor i ho meditava» (Lc 2,19). Ens hem d’escoltar els uns als 
altres i tots hem d’escoltar la Paraula de Déu i les mocions interiors de l’Esperit per a 
trobar el camí per on l’Església s’ha de renovar. 

Les crisis en la societat i també en l’Església s’han de resoldre pel camí del diàleg des 
de la consciència que la veritat és polièdrica i que de cap manerano podem desqualificar 
els altres. Tots els qui estimen Jesús tenen lloc en l’Església. No és temps de dispersió 
sinó d’unió en la mateixa fe i en la mateixa caritat. 

La consigna és aquesta: que el nostre parlar no sigui un parlar per parlar sinó que brolli 
d’una voluntat d’escoltar l’altre i dir unes paraules que surtin del silenci de la pregària i 
d’una fe molt viva. 

Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat 
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Els Pares de l’Església, referint-se al pou de Jacob, urgeixen sempre a pouar la saviesa 
del més profund de la tradició cristiana. El món actual viu la cultura de la gran buidor i és 
enyoradissa de l’Amor infinit de Déu, de l’aigua que brolla dels pous profunds on neix 
l’aigua de la gràcia i de la fe. La pregària ens introdueix en el món de Déu i és bàlsam i 
coratge. La pregària ens fa descobrir que Déu ens estima a cadascú, realment com som, 
però que ens somnia una mica millors, ens vol «més deixebles del Fill». 

Maria és la càtedra de la saviesa. El nostre temps, un temps també estimat i beneït per 
Déu i cridat a la salvació, necessita deixebles missioners de Crist que, bevent d’aquesta 
saviesa, sempre antiga i nova, la comuniquin als homes amb alegria. Em pregunto, 
davant del moment que vivim en l’Església, si serem capaços de suscitar aquests 
deixebles missioners que necessitem. Deixebles apassionats per Crist que han rebut 
l’efusió de l’Esperit Sant que els mogui a comunicar incansablement la Bona Nova de 
l’Amor de Déu. Hem d’expulsar de nosaltres, talment com si vingués del Maligne, 
qualsevol desànim, el dir «No hi ha res a fer», el dir «Ja no hi ha futur», com si visquéssim 
al voltant de sepulcres i oblidéssim que el sepulcre de Crist és buit. O com si visquéssim 
en un museu de glòries passades. No! Ell ha ressuscitat i viu per sempre, i ens dóna 
l’Esperit que ens convoca com a Església i ens envia en missió. Allò que és decisiu per 
a la vida de l’Església no és el passat, sinó el present i el futur. 

Com Maria, hem de sentir la pressa de l’Esperit Sant per anar decididament a la 
muntanya de la província de Judà a portar la nova de l’adveniment del Messies. Som un 
poble que surt a l’encontre, que va a les perifèries (així ho diu el Papa), allí ens espera 
Déu; un poble que porta la benaurança de la fe: «Feliç tu que has cregut.» 

En el vostre monestir trobem una comunitat assídua i unànime en la pregària i en l’escolta 
de la Paraula de Déu. Vosaltres, germans, heud’esdevenir el lloc on es pot trobar i pouar 
aquesta aigua, netíssima, de l’Evangeli. Tal com diu el Virolai amb paraules molt netes i 
pures: 

 

Mística Font de l’aigua de la vida, 
rageu del Cel al cor de mon país; 
dons i virtuts deixeu-li per florida; 
feu-ne, si us plau, el vostre paradís. 
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Germans monjos, anuncieu el Crist, és la vostra vida, per ell sou al monestir. La finalitat 
de l’hospitalitat monàstica és fonamentalment evangelitzadora. Que els qui pugen a 
Montserrat trobin viva la pàgina que hem llegit del llibre dels Fets: una comunitat reunida 
al voltant de la taula del Senyor, assídua en la pregària de les Hores santes, esperant i 
demanant el do de l’Esperit Sant que, d’ençà de la primera Pentecosta, és sempre donat 
en l’Església, i tot sota la mirada de Maria, la primera orant i intercessora. 

Germans tots, sigueu 
missioners del Crist. El 
cristianisme no es propaga 
per imposició ideològica, i 
menys per imposició violenta; 
es propaga per atracció i 
fascinació. Quan una 
comunitat viu en l’amor i en 
l’alegria, també en la passió 
per la justícia, es fa atractiva i 
es difon per ella mateixa. Crist 
ha de ser sempre el centre de 
les nostres comunitats. Si no 
és així tots els mètodes 
pastorals fallen. 

El cristianisme forma part de 
la identitat del nostre poble i 
no podem permetre de cap 
manera que sigui rebutjat com 
a obsolet. Els cristians tenim 
lloc en aquesta societat, el 
cristianisme és humanitzador 
per ell mateix. Cal que ho 
diguem amb veu ben forta, 
certament que hi ha ombres, 
però l’aportació de l’Església a 
la cultura, a la seva identitat, a 
l’art no és menor. Com tampoc 
és menor l’aportació de 
l’Església a l’ensenyament i a 
la promoció dels germans més 
necessitats a través de les 
institucions socials de 
l’Església.Que potser ens 
hem d’avergonyir d’això? De 

cap manera. Seria una pèrdua molt gran per a aquesta Catalunya que estimem tant, 
perdre les seves arrels cristianes que l’han configurat com a poble. 

Demanem a la Mare de Déu de Montserrat que il·lumini la catalana terra en aquests 
moments de la seva història perquè trobi el camí de l’afirmació nacional, deixant de 
banda qualsevol confrontació entre els ciutadans que viuen a la mateixa terra, tal com 
pregava el bisbe Torras i Bages. 

«Senyora de Montserrat, que teniu la vostra santa muntanya voltada d’oliveres, signe de 
pau, aconseguiu per als pobles de Catalunya una pau cristiana i perpètua.» 
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Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat 
Catalunya Cristiana - 23 abril 2017 
 

Ara que ja han transcorregut uns dies des de la introducció 
de les paraules «per molts» sobre el vi en el relat de la 
institució de l’eucaristia, és bo de retre homenatge a l’equip 
de monjos de Montserrat, la majoria ja traspassats, que la 
tardor de 1964 publicaren un Missal català-llatí, pulcrament 
editat a Andorra per l’Editorial Casal i Vall. Fou un bell 
complement de l’edició d’uns volums de la Bíblia que, 
començant pel mític Nou Testament del 1961, oferien ara, 
en un llenguatge igualment correcte i senzill, el Missal. 

El moment en què aparegué i la qualitat de les versions motivaren que el seu contingut 
fos reprès en fascicles de format de llibre d’altar per a ús de la litúrgia en català a partir 
del març del 1965 durant una colla d’anys. El mèrit és dels bisbes Pont i Gol, Masnou i 
Jubany, que es van moure per tal que la litúrgia a Catalunya se celebrés en català, cosa 
que no era evident per a la resta de la Conferència Episcopal Espanyola acabada de 
crear. El fet és que els nostres prelats no sols autoritzaren oficialment la versió de 
Montserrat sinó que procuraren que fins a finals del segle XX la llengua catalana tingués 
plena autonomia en matèria litúrgica i s’hi editessin puntualment tots els llibres per al 
culte. 

Aquell missalet ja pogué incorporar la versió oficial de l’Ordinari de la Missa, elaborada 
bàsicament pels pares Pacià Garriga i Jordi Pinell. D’aquest darrer és l’elegant versió del 
Cànon Romà, que no es pogué proclamar en llengua vernacla fins a la tardor del 1967. 
Fou aleshores que la nova versió optà, en les paraules sobre el vi, pels mots «per tots 
els homes» que hem emprat fins ara, fórmula evidentment poc catalana (nosaltres diem, 
senzillament, «per tothom» i, de retop, estalviem la qüestió de «tots els homes i totes les 
dones»). 

El missal de Montserrat donava la versió «per una gran multitud». És clar que el «gran» 
era un afegit ampul·lós, però deixava oberta la correcta interpretació bíblica 
d’universalitat. Una interpretació que, a fi de comptes, és la que ara vol significar 
l’expressió «per molts»; en la seva literalitat, a través del grec i del llatí, ens ha arribat del 
pensament semític. Aquells anys que les instàncies romanes respectaven més el geni 
de cada llengua, si la traducció de les paraules consecratòries del missalet s’hagués 
mantingut potser no tindríem el desconcert catequètic motivat pel canvi del «per molts» 
des del passat Diumenge de Rams. 

Desconcert que ja es preveia des que el 2006 el papa Benet volgué que en el futur les 
noves edicions incorporessin aquesta literalitat calcada del llatí. Ell mateix n’hagué de 
donar raonaments detallats en una carta als bisbes alemanys; aquests mesos han hagut 
d’aparèixer explicacions en subsidis intencionalment aclaridors, però, de fet, recargolats. 
Ha passat més d’una dècada des d’aquella decisió papal i encara tardarem anys a tenir 
una nova edició catalana del missal d’altar. ¿Per què la pressa a homologar la nostra 
litúrgia al moment de la publicació de l’edició castellana? ¿No havíem sentit més d’una 
vegada, durant el Concili Provincial del 1995, que la Tarraconense actuava de fet com 
una autèntica conferència episcopal? ¿Hem d’anar sempre a remolc del centre de la 
Península i, aquests dies, practicar la cultura de l’adhesiu sobre els missals? 

Per una gran multitud 
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Amb tants anys de marge, no hauria estat oportú consultar el nostre Institut d’Estudis 
Catalans abans d’implantar una fórmula discutible, consulta que va fer al seu temps la 
generació precedent en el cas de l’«entregat per vosaltres»? Essent les coses així, no 
és estranya la declaració contundent del filòleg i acadèmic, i ara president de l’Associació 
Bíblica de Catalunya, Joan Ferrer i Costa: «El problema no és pas el que vol dir en grec 
i llatí, sinó la solució que s’ha imposat per al català... És desafortunada perquè en català 
no se sap què vol dir (per raó que no hi ha cap antecedent en el context que permeti 
determinar-ne el sentit).»  

Les mateixes setmanes d’aquestes declaracions, dos cristians d’ideologia gairebé 
oposada, Antoni Puigverd i Josep Miró i Ardèvol, han coincidit a pronunciar-se sobre el 
catolicisme a casa nostra, l’un en una cèlebre conferència als Caputxins de Pompeia i 
l’altre en el diari més conegut de Barcelona. Venen a dir, entre moltes coses, que 
Catalunya és el país més laïcitzat del món, perquè l’Església que en un altre moment 
empenyia els canvis polítics i culturals, no els liderava, feia de comparsa i ara ens trobem 
on ens trobem. 

No voldria entrar en aquest debat, en el qual els autors matisen molt. Però esmento el 
fet perquè la minúcia o no tan minúcia litúrgica que he anat comentant és una mostra 
d’una certa tendència a gueto autosuficient que ja ara impedeix que la nostra Església 
catalana tingui la incidència en la societat civil que hom n’espera. 

La minúcia o 
no tan minúcia 
litúrgica és una 
mostra d’una certa 
tendència a gueto 
autosuficient que 
ja ara impedeix 

que la nostra 
Església catalana 
tingui la 
incidència en la 
societat civil que 
hom n’espera 



 

 
El Pare Abat Edmon Maria Garreta i Olivella 
monjo cistercens del Monestir de Santa Maria de Solius 
ha mort en la pau de Crist 
el dia 1 de maig de 2017. Tenia 96 anys d’edat, 
en feia 71 que era monjo i 68 que era sacerdot. 
Abat de Poblet (1954-1967) 
Prior de Dilous (1967-1999) 
La Comunitat deo Monestir de santa Maria de Solius l’encomana a les vostres 
pregàries. 
 
15-XI-89 
 “Als meus germans de Comunitat. 
 
En cas que la Comunitat, a la meva mort, volgués fer recordatoris, demano que s’hi 
posi la frase: 
Post tenebras spero lucem (Joc 17,12) 
Fa molt anys que aquestes paraules em van impresionar, perquè resumien la meva 
vida i la meva actitud davant l’eternitat. 
Una vida de foscor, de desconcert davant els plans de Déu en mi, de sofriment ibterior, 
però de desig de fidelitat a la seva voluntat, Malgrat les meves defallences i pecats; i al 
mateix temps d’una gran esperança d’alliberament final i de consecució de la llum 
eterna en la visió de Déu. 
 
Gràcies, germans, Perdoneu_me. Pregueu per mi. 
Només Déu sal com us he estimat. 
Estimeu-vos i perdoneu-vos sempre.” 
 

 
 

 

Post tenebras spero lucem 
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Homilia en el funeral del pare 
abat Edmon Garreta 

Josep Peñarroya, prior de Solius 

(2 Cor. 4, 10-5,1.  Jo 12, 23-28) 

Germans estimats: 

Les paraules del Senyor que hem 
escoltat il·luminen els nostres cors 
en aquesta Eucaristia d’avui, en la 
qual, tot celebrant la Pasqua del 
Senyor, celebrem també la Pasqua, 
és a dir el pas d’aquest món al Pare, 
del nostre estimat pare abat Edmon. 
L’actitud de Jesús davant la seva 
hora és tant humana i tant divina al 
mateix temps: “Ara em sento 
contotbat. Què he de dir? Pare, 
salva’m d’aquesta hora? Però jo he 
vingut per arribar a aquesta hora!” 
Aquí ja hi trobem anticipada tota la 
vivència de Getsemaní, tal com la 
descriuen els sinòptics. Déu ha 
volgut submergir-se de debò en la 
duresa de la mort i l’ha acceptada 
lliurement, perquè ha estimat sense 
límits. Ell és l’únic que ens allibera 
de la por, de la amargor i de 
l’esclavatge de la mort. Gràcies a la 
seva angoixa i al seu torbament, la 
mort, tan dura, tan absurda, tan 
inexorable es converteix en la 
“germana mort”, en l’inici de la 
Pasqua definitiva, de la plena configuració de cada cristià amb Aquell que -tot i essent 
immortal- ha volgut morir i ressuscitar per a nosaltres, com l’acte culminant d’una cursa 
on en cada instant l’amor ha estat més fort que la mort. 

“Si algú es vol fer servidor meu, que em segueixi”, diu Jesús. És el que ha intentat fer el 
pare abat durant tota la seva vida. Ha seguit Jesús tota la vida per ser el seu servidor. 
Primer intentà servir-lo en el sacerdoci, després, per fer-ho amb més radicalitat, entrà al 
monestir de Poblet, fins a esdevenir-ne el primer abat després de la restauració 
monàstica. 

Després del Concili Vaticà II, cregué convenient fer una nova fundació per tal de ser més 
fidel al Senyor, encara, tal com ho demanava el Concili. Així nasqué, ara fa 50 anys, el 
nostre petit monestir de Santa Maria de Solius. La tasca no li va ser gens fàcil, com és 
de suposar. Primers moments d’incertesa per trobar el lloc, dibuixar la línea que havia 
de seguir la vida comunitària, les dificultats econòmiques i els ajuts de tota mena que 
calia buscar per dur a terme l’obra, etc. Després el problema de les vocacions, en uns 
temps difícils, amb alts i baixos, en fi… Per a ell segur que hi han hagut moments en els 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/abat-general-cister-solius-no-por-ser-petits-pobres
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que ha sofert molt i d’altres en els que ha trobat molta felicitat i goig, perquè confiava 
molt en el Senyor. 

A la seva edat, com és natural, la salut no l’ha acompanyat prou, i ha vist molt reduïdes 
les seves facultats i, potser això el feia dubtar de la seva fidelitat al seguiment del 
Senyor…  Però tots sabem que sí, que ha estat molt fidel, perquè ha estimat molt. I l’amor 
amb l’amor es paga. Per això ell també ha rebut moltes atencions i manifestacions d’amor 
per part de tots i això segur que l’ha ajudat molt a acabar en pau. Ens allargaríem massa 
si volguéssim esmentar tots els records que portem en el cor. 

Germans, en la celebració d’aquesta Eucaristia donem gràcies al Pare perquè ha portat 
a terme en el pare abat la gràcia que li donà com una llavor el dia del baptisme. Ara el 
veiem plenament configurat amb Crist, mort i ressuscitat. En aquest seu traspàs ens crida 
a tots, desvetlla la nostra fe i la nostra esperança. Perquè la mort d’una persona estimada 
com ell és sempre un esquinçament interior, és com si ens arranquessin una part de 
nosaltres mateixos. I és ben bé així, perquè el que som ara no ho hem esdevingut 
isoladament, sinó que cadascú és fruit del que ha viscut juntament amb els altres.  Per 
això, en la mort de cada germà, sentim una mica com anticipada la pròpia mort. Però 
mirem d’assumir-la amb amor, amb confiança, amb aquell abandó fet de clarividència i 
de valentia que ens ensenyà Jesús. Preguem pel pare Edmon; que les seves defallences 
de pecador –com ho som tots— siguin plenament perdonades per Aquell que ha vingut 
al món per salvar-nos i que ha pregat. “Pare, els qui m’heu donat, vull que on jo estigui, 
també hi estiguin ells, perquè vegin la meva glòria, que m’heu donat, ja que m'heu estimat 
des d’abans de la creació del món”.  
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El baròmetre del CIS (Centre d’Investigacions Sociològiques) assenyala que la 

corrupció i el frau constitueixen la preocupació màxima en la societat espanyola, només 
superada per l’atur. Si anem al diccionari, la definició de corrupció és precisa: «A les 
organitzacions, especialment a les públiques, pràctica consistent en la utilització de les 
funcions i mitjans d’aquelles en profit, econòmic o d’una altra índole, dels seus gestors.» 
Els casos de corrupció afloren com fongs. Els mitjans de comunicació es fan ressò de 
noms rellevants, de persones famoses, que són cridades a declarar per haver presentat 
actuacions delictives. Es crea una sensació que tot està podrit. Es multipliquen les 
reaccions d’indignació. El bisturí del cirurgià és substitutït per l’emocionalitat del hooligan. 
Cal que l’extirpem amb precisió, però sense gaires escarafalls. 

 Primer, els tentacles 
de la corrupció. La 
corrupció és com un 
càncer que pot atacar 
qualsevol òrgan. Té molts 
tentacles i està present en 
les circumstàncies més 
diverses. En el camp de 
l’economia, es concentren 
la majoria de casos, però 
la seva presència també 
es detecta en situacions 
d’una altra índole. Les 
persones fallen, però encara preocupa més que la corrupció hagi arribat al sistema i que 
el consumeixi per dins. On els atractius enlluernen, on les temptacions estan al dia, hi ha 
el risc de conductes delictives. La corrupció no sempre rep el mateix tracte, perquè, 
sovint, els sistemes d’anàlisi i d’intervenció també estan corruptes de la mateixa manera. 

Segon, la corrupció com a arma llancívola. Acusar de corrupció una altra persona 
o institució, pot ser una denúncia fonamentada. Si no és així, la convertim en una arma 
llancívola que no busca la purificació d’una conducta indesitjable, sinó la destrucció de 
l’adversari, mitjançant la falsedat i l’engany. Publicar que determinades persones tenen 
comptes a l’estranger, fins i tot el número de compte, sabent que no és cert, és corrupció. 
Aprofitar-se d’aquestes falsedats per eliminar adversaris polítics o d’una altra índole, és 
corrupció. Incidir gràcies a elles en els resultats electorals, és corrupció. No tractar tothom 
per igual, sent implacables amb uns i tolerants amb altres, és corrupció. 

Tercer, afrontar la corrupció. Cal intervenir amb valentia, amb justícia i sense 
venjança. L’objectiu és guarir, purificar i sancionar les conductes corruptes en les 
persones que les cometen. No és just amplificar uns casos, i silenciar-ne uns altres, per 
interessos personals o de grup. Resulta indispensable la separació de poders, perquè la 
justícia pugui actuar amb independència, sense sotmetre’s al poder executiu, ni a altres 
grups de pressió. Una tasca difícil, però indispensable. Els emporis mediàtics tenen una 
responsabilitat greu. Si no vigilen, es poden convertir en corretges de transmissió 
d’interessos corruptes. Tenir força no significa tenir raó. Sovint, ho oblidem. Les víctimes 
de la corrupció són tantes... Poques vegades pensem en elles. Com se les repara? 

 
 

Lluís Serra Llansana 

Corrupció 
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L’antic pati de l’Escola Labouré ja està obert al públic 

L’expropiació ha obligat el centre a posar reixes a les finestres 

Carme Munté | CatalunyaCristiana | 30 abril 2017 

Malgrat tots els actes de reivindicació, l’Escola Labouré no va poder salvar el Pati dels 
Tarongers, que des del 20 de març ha quedat obert al públic. Aquest fet ha obligat 
aquesta escola de la Fundació Escola Vicenciana, situada al barri del Raval de 
Barcelona, a posar reixes a les finestres i a mantenir-se a l’expectativa de com evoluciona 
el tema. «Ja hem trobat una xeringa», lamenta Isabel Trilla, directora de l’escola. 

El pati era fins al 2016 d’ús exclusiu de l’Escola Labouré però va ser expropiat per 
l’Ajuntament de Barcelona. D’aquesta manera, l’escola va perdre un dels seus espais 
més emblemàtics: pati de jocs per als infants, punt d’accés a les classes d’infantil i espai 
de trobada amb motiu de festes i celebracions. Mentrestant, l’Escola Labouré espera que 
es resolgui un litigi que enfronta la Fundació Casa Misericòrdia i la Universitat de 
Barcelona per poder disposar d’uns locals que li permetrien guanyar espai. 

Dificultats de finançament 

Els orígens de l’Escola Labouré es remunten a la Casa de la Misericòrdia, obra de finals 
del segle XIX. És un dels catorze centres aplegats sota la Fundació Escola Vicenciana, 
de la congregació de les Filles de la Caritat. És una escola concertada, d’una sola línia 
amb 345 alumnes, des del segon cicle d’Infantil fins a ESO. 

«Tenim una gran diversitat d’alumnes, el 84% no és d’origen espanyol», explica la seva 
directora. «Tot i tractar-se de segones generacions, sempre tenim un problema de 
comprensió de la llengua, tant del català com del castellà, per això hem de fer un tipus 
de treball transversal.» 

L’antic pati de l’Escola Labouré ja està obert al públic 



  
 
 
 
 

    21 | 32 

 
 
 

Isabel Trilla explica que no tirarien 
endavant sense el finançament 
addicional que els concedeix el 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya pel fet de 
ser centre amb necessitats 
especials. «Les quotes que rebem 
de les famílies no arriben a cobrir 
l’activitat complementària», 
explica. «En aquesta escola no 
tanquem la porta a ningú, ni per 
raons econòmiques, de 
discapacitat ni religioses», 
constata Xavier Muniesa, director 
de la Fundació Escola Vicenciana. 

«Donem resposta a les necessitats educatives d’aquelles capes de població més fràgils.» 
Per quadrar el pressupost compten amb beques i subvencions. 

On també es nota la manca de recursos és en l’atenció 
als alumnes amb necessitats especials. «Es parla 
d’escola inclusiva, però no se la dota de prou recursos», 
expressa Isabel Trilla.  

Trencar amb la idea de gueto 

Malgrat les dificultats, la directora de l’Escola Labouré vol 
eliminar la imatge de gueto. «La nostra feina a l’escola és 
que tots els alumnes que comencen P3, en acabar el 
procés educatiu, s’incorporin al conjunt de la societat com 
a ciutadans responsables, capaços de fer-hi una 
aportació significativa», explica Trilla. «Els nostres 
alumnes són molt feliços a l’escola, ho són tant que no 
tenim absentisme.» 

L’Escola, a més, forma part d’un gran nombre de 
projectes com Escola Nova 21, Barcelona Escoles Més Sostenibles o Aprenentatge i 
Servei Comunitari. «La nostra escola és molt digna i els alumnes, excel·lents», conclou 
la seva directora, que ens mostra amb orgull una de les estrofes de l’himne de l’escola: 
«A Labouré hi cap el món sencer, lluitem pel que volem i amb força seguirem. Tots amb 
il·lusió, respecte i confiança mirem cap al futur amb molta esperança.» 

 

 

 

 

 

 

L’antic pati ha quedat obert al públic. / Agustí 

Codinach 
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Maristas y La Salle abren una comunidad intercongregacional en Cádiz 

Nueva comunidad intercongregacional que haga y cree Iglesia 

 

Fijan como prioridad abrirse a la realidad de los jóvenes de Sanlúcar de Barrameda 

LaSalle, 7 de abril de 2017  
 
Este nuevo proyecto intercongregacional pretende ser un nuevo estilo de vivir la 
comunidad en salida y en búsqueda de las nuevas llamadas de Misión 

 
(Hermanos de LaSalle).- Los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (La Salle) y los 
Hermanos Maristas preparan un nuevo 
proyecto de colaboración conjunta con una 
nueva comunidad intercongregacional en 
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. 

Este miércoles 5 de abril se reunieron en las 
instalaciones del colegio La Salle de Paterna, 
casa provincial de los Hermanos de La Salle 
para el sector Valencia-Palma, varios hermanos 
representantes de ambas congregaciones. 

Por parte de los Maristas acudieron el Hno. Juan 
Carlos Fuertes, provincial, y el Hno. Aureliano 

García. 

A su vez, los Hermanos de La Salle estuvieron representados por su actual provincial, 
Jesús Miguel Zamora, el Hno. que le sustituirá en el cargo a partir del 6 de mayo, José 
Román Pérez, el auxiliar del sector de Andalucía (donde se ubicará la nueva comunidad) 
Hno. Juan González y el auxiliar para el sector Valencia-Palma de La Salle, José María 
Valero. 

Nou projecte de col·laboració entre els Germans de la Salle i els 
Maristes 

http://www.lasalle.es/
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Este nuevo proyecto intercongregacional pretende ser un nuevo estilo de vivir la 
comunidad en salida y en búsqueda de las nuevas llamadas de Misión. 
Entre las tareas que tendrá encomendada esta comunidad están la de atender a las 
comunidades educativas que allí tienen ambas congregaciones y abrirse a la realidad 
de los jóvenes niños del pueblo desde una óptica pastoral. 
Según el Hno. Juan González, también tienen la intención de que esta comunidad sea 
una propuesta de Iglesia que vaya más allá de la de los Hermanos Maristas y de La 
Salle, quiere ser una comunidad abierta e integradora. Una comunidad que haga y cree 
Iglesia. 

La nueva comunidad comenzará a funcionar en septiembre de este año y estará formada 
por seis hermanos, tres de cada congregación. 

Una colaboración intercongregacional que va a más 
Hay que recordar que el trabajo conjunto entre maristas y lasalianos tiene un 
antecedente relativamente reciente que es el Proyecto Fratelli de atención a niños 
refugiados sirios en Líbano. 

Proyecto Fratelli ha sido constituida por las dos congregaciones que participan en este 
proyecto para formalizar la cooperación entre La Salle y los Maristas y garantizar la 
entidad legal en el Líbano y transparencia financiera al proyecto. Personas de ambas 
congregaciones son miembros de la Junta Directiva de la ONGD Fratelli. 

El Proyecto Fratelli tiene por objeto satisfacer las múltiples necesidades de 
educación de los niños y jóvenes, sobre todo: 
 
- mejorar las oportunidades de los niños refugiados en el cumplimiento de los requisitos 
de educación del Líbano a través de un programa de apoyo específico. 
- aumentar el acceso al sistema de educación formal de los niños/as refugiados/as 
económicamente y logísticamente apoyando su inserción en las escuelas. 
- promoción de las mujeres y potenciación de actitud saludable y positiva en las familias 
en situación de riesgo debido a las duras condiciones en las que viven. 
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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. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2017 
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CONFERÈNCIA OBERTA DEL P. MATHEW VATTAMATAN, SUPERIOR 
GENERALS DELS CLARETIANS 

 

III CAMINADA CONSCIENT 
 

El Grup Interreligiós de Sostenibilitat de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 
us convida a la III Caminada conscient que hem organitzat pel dissabte 3 de juny de 
2017. Es tracta d’una caminada en silenci per facilitar el contacte directe amb la natura 
mitjançant l'exercici dels cinc sentits. Ho farem tot seguint la riera de Vallcàrquera, al 
municipi de Figaró-Montmany (Vallès Oriental), segons l'horari següent: 
  
10:15 h Trobada a l'estació de la RENFE del Figaró 
10:30 h Inici de la caminada 
13:00 h Posada en comú 
14:00 h Dinar de carmanyola (opcional) 
  
La riera de Vallcàrquera és un dels trams fluvials millor conservats de la conca del riu 
Besós, amb una gran qualitat de l'aigua i alguns trams de bosc de ribera en un 
excel·lent estat de conservació. Hem preparat un petit itinerari d’uns quatre quilòmetres 
i amb poc desnivell, apte per a tots els públics, que farem sense presses i amb pauses 
intercalades, per tal d’exercitar l’atenció conscient a través dels nostres sentits, així 
com per gaudir des del silenci de la bellesa i del benestar que ens ofereix la natura. 
  
Cal portar calçat adequat per caminar pel bosc, gorra i aigua i confirmar l’assistència al 
correu: secretaria@audir.org // pclaret@audir.org  629 141 284  tot indicant el vostre 
nom i un número de telèfon per poder contactar amb vosaltres per qualsevol imprevist. 
 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 

mailto:secretaria@audir.org
mailto:pclaret@audir.org
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II NÚMERO DE SOMOS CONFER 
 

Ya está disponible el segundo número de Somos CONFER: La mujer en la Iglesia 
 
Madrid, 28 de abril de 2017 (IVICON).- Desde hoy está disponible el segundo número 
de la revista Somos CONFER. Se puede leer en formato digital (en este enlace) y en 
papel, junto con el número 3.033 de Vida Nueva. 

El tema de portada habla sobre tres modelos femeninos que ofrece la Biblia (Judit, María 
de Betania y María) y que pueden ser referencia para la mujer de hoy en la Iglesia. 

En el interior de la publicación, se ofrecen crónicas de las actividades de la CONFER y 
de las Regionales y Diocesanas, noticias de los institutos, convocatorias de interés para 
la Vida Religiosa y, como cierre, una entrevista con el Obispo de Málaga, D, Jesús 
Catalá, con motivo de su reciente elección como presidente de la Comisión Episcopal de 
Vida Consagrada. 

FACULTAT DE TEOLOGIA 

 

Més informacions:  
http://teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/jornada-academica/122 
 

LA PASQUA JOVE APLEGA VORA 180 PERSONES A SANT MARTÍ DE 
SESGUEIOLES 
 

El passat mes d’abril, un any més, s’han trobat diversos grups en les propostes de 
Pasqua Jove que organitza l’Equip de Pastoral de La Salle Catalunya amb la 
col·laboració de Joves La Salle al Casal La Salle Sant Martí Sesgueioles i al Molí de la 
Roda. Entre monitors, participants i intendència van participar vora 180 persones.  
Del 8 al 10 d’abril es van trobar els nivells de prepasqua de Grocs (3r a 5è de Primària), 
Blaus (6è EP, 1r i 2n ESO), el nivell Vermells (3r i 4t d’ESO). Amb participants del Grup 
La Traca La Salle Premià, l’AEG EROL La Salle Sant Celoni, Grup 7DE9 Joves La Salle 
Comtal, l’AEG GELSTO La Salle Torreforta, l’AEG Ben Enllà La Salle Reus.  
Cal agrair la disponibilitat de monitors, intendents, personal del Casal i Germans, que 
van preparar les dinàmiques o van ajudar a apropar el missatge de Jesús amb un 
llenguatge actual. Així mateix, també s’ha consolidat la figura dels assessors, una 
persona amb experiència que acompanya els animadors en la preparació i 
desenvolupament de la Pasqua. L’assessor vetlla per la qualitat de les activitats 
preparades i que el seu contingut es correspongui als objectius de la Pasqua Jove La 

http://bit.ly/2oSolt3
http://www.vidanuevadigital.com/sumario/espana-3033
http://teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/jornada-academica/122
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Salle Catalunya. Aquests assessors han estat els membres de l’Equip de Pastoral, així 
com membres de la Junta de Joves La Salle i educadors dels nostres Centres.  
També un grup nombrós de joves, el Verds (1r-2n BAT-CF), de La Traca de La Salle 
Premià, de l’AEG EROL de La Salle Sant Celoni, alumnes de La Salle Congrés i 
Mollerussa, així com joves de la Pasqua en Família, van anar a Taizé (França) per 
compartir els dies de Pasqua. La comunitat de La Salle Figueres els va acollir en l’anada.  
Un altre grup, format per joves animadors, ha ajudat a organitzar i participar en la Pasqua 
de les Avellanes, amb els Germans Maristes. També més de 50 adults i 45 infants es 
van trobar per a celebrar la Pasqua en Família. 

 
CRISTIANISME I JUSTÍCIA 

  
Els dilluns dels Drets Humans. La justícia climàtica 
L'aplicació dels acords de París. Punt d'inflexió? 
 
El 22 d'abril acaba el termini per a la signatura de l'Acord de París sobre canvi climàtic 
(2015). És un bon moment per fer balanç. I també per reflexionar sobre si un acord tan 
poc ambiciós serà suficient per frenar el deteriorament ambiental del nostre model 
econòmic depredador, insostenible i generador de pobresa i desigualtat. 
 
Sense disposar d’un acord jurídicament vinculant, amb sancions per als qui incompleixin, 
podem aconseguir l'objectiu que la temperatura global no augmenti més de 2 graus 
abans de final de segle? Podem aspirar a un món basat en energies renovables, amb 
emissions zero? Podem avançar en la justícia climàtica global? 
 
Ponents:  
• Carlos Garcia, responsable d'Incidència Política de la CONGDE. Especialitzat en 
canvi climàtic, desforestació i construcció de mitjans de vida sostenibles 
• M. Carme Llasat, doctora en ciències físiques, coordinadora del màster en 
climatologia aplicada de la UB, experta en canvi climàtic 
Moderador:  
• Tomàs Molina, meteoròleg 
 
Data: Dilluns, 8 de maig de 2017 
Hora: 19h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 13 - Bcn) 
 
Per més informació https://www.facebook.com/events/721115001393764/ 
Entrada lliure i retransmissió en directe a través de la nostra pàgina web. 
 

LITÚRGIA I FE 

 

L’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i el Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona es complauen comunicar-li la Jornada d’estudi 

  
Litúrgia i fe 

 
10 de maig de 2017, Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona,  

C. Diputació 231. Barcelona 
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11.00 h Presentació de la Jornada. 
11.15 h Ponència del Dr. Manuel Fernando Sedano, president de la Sociedad Mexicana 
de Liturgistas. 

...CRIDATS A LA FE I A LA CONVERSIÓ  
PER INTRODUIR-NOS EN LA CELEBRACIÓ  

DEL MISTERI CRISTIÀ 
12.00 h Pausa – cafè. 
12.30 h Ponència de Mons. Víctor Sánchez, arquebisbe de Puebla, Mèxic, Memorial 
Pere Tena 2017. 

LITÚRGIA: CELEBRACIÓ I PROFESSIÓ  
DEL MISTERI DE CRIST I DE L’ESGLÉSIA 

13.00 h Conclusió 

CATÒLICS I MUSULMANS EL 2017 

  
 

VII MEMORIAL CASSIÀ JUST  - CONVOCATÒRIA 2017 
 

El guardó té per objecte reconèixer 
aquelles persones i entitats que promouen 
la  Convivència interreligiosa i la llibertat 
de creences. 
 
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 
Pot presentar candidatura qualsevol 
persona, entitat, institució o ens local. 
 
TERMINI: 9 de juny de 2017 
Direcció General 
 
T. 93 554 58 52 
afersreligiosos 
www.gencat.cat/afersreligiosos 
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Preinscripció, matrícula i manteniment del concert: una tasca important en aquest 
moment  
Demà dimecres, dia 3 de maig, 
es publicarà la llista de 
sol·licituds de preinscripció amb 
el barem per als cursos de segon 
cicle d’educació infantil, primària i 
ESO, un cop resoltes les 
possibles reclamacions. Per tant, 
en aquell moment s’hauran fet ja 

les assignacions de places segons la petició de preferència que s’hagi pogut indicar a 
les sol·licituds presentades. En aquest sentit, hem de recalcar que entre les 
competències de les comissions de garanties existeix la d’oferir lloc escolar a 
l’alumnat que encara no estigui escolaritzat, les sol·licituds del qual no hagin pogut ser 
ateses pels consells escolars dels centres públics o pels titulars dels centres privats 
sufragats amb fons públics en el marc de l’oferta de places existents i d’acord amb les 
preferències de centre explicitades per les famílies en la corresponent sol·licitud, 
en exercici de la llibertat d’elecció de centre.  
Segons la resolució que fixa el procés de preinscripció i matrícula del proper curs, l’oferta 
final es publicarà el proper 30 de maig, i la llista de l’alumnat admès –i, si s’escau, la 
d’espera-, el dia 2 de juny.  
Tot i que les circumstàncies del procés de preinscripció d’aquest curs no han deixat 
gaires famílies sense poder accedir al centre de primera opció, la situació no treu que us 
recordem que, en aquest període en què ens trobem, és molt important assegurar la 
fidelització d’aquells alumnes en segona opció que no tenen plaça al centre triat 
en primera, allà on aquesta circumstància s’hagi pogut produir.  
 
 
Per això cal insistir en aquestes línies d’actuació:  
 
- Representants de l’escola concertada en les comissions de garanties d’admissió 
d’alumnes (titulars, pares i professorat): cal que vetlleu perquè aquestes segones o 
successives opcions siguin respectades i que, en cas de dubte, es miri d’afavorir aquells 
centres i aquelles unitats que estan en risc de no assolir els mínims per al concert.  

- Titulars i directors de centres amb unitat amb risc de no assolir els mínims: 
interesseu-vos pels centres que han experimentat un augment de sol·licituds per si, entre 
aquelles que no poden atendre, han posat el vostre centre en alguna de les opcions. 
Mireu de contactar-hi per informar-los de la disponibilitat de plaça que teniu.  

- Titulars i directors de centres amb augment de sol·licituds: especialment si 
l’augment es dona en unitats inicials d’etapa, informeu les famílies afectades de les 
possibilitats d’anar a d’altres centres del col·lectiu de l’Escola Cristiana que tinguin places 
disponibles.  
 
Tenir-les present ajuda als pares que desitgen una escola cristiana, ajuda les nostres 
escoles, que necessiten alumnes, i augmenta el sentit de pertinença al col·lectiu de 
l’Escola Cristiana de Catalunya. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 639 | 2.05.2017 
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Fa 200 anys el jove sacerdot francès Marcel·lí Champagnat va fundar una obra per 
educar infants i joves en situació vulnerable. Aquest 2017, els Germans Maristes 
celebren el bicentenari mantenint-se fidels als orígens, però mirant cap al futur. A 
Catalunya, els maristes són presents en deu escoles i en catorze obres socials. “Signes 
dels temps” entrevista Emili Turú, superior general de l’Institut dels Germans Maristes. 
La conversa s’ha gravat a la casa de colònies Mogent de Llinars del Vallès. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 7 de maig de 2017, diumenge. 
Hora: 10,30 h. 
 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 

   MAIG   | 2017 
6  ds CONFER: Reunió de Regionals i Diocesanes a Madrid 

8 dl CEVRE - Formació inicial 

15 dl CEVRE - Formació inicial 

22 dl CEVRE - Formació inicial 

29 dl CEVRE - Formació inicial 

Signes dels temps a TV3 : « 200 anys dels maristes» 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 
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Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 
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