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Signes dels temps a TV3 : « Germanetes de Jesús » 
 

Barcelona, 25 de maig de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

L’URC felicita a Mons Joan Josep Omella nomenat nou cardenal 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 
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El papa Francesc anuncia que crearà cardenal a 
l’arquebisbe metropolità de Barcelona 

 
El proper 28 de juny l'arquebisbe metropolità de Barcelona serà designat 
nou cardenal de l'Església en un consistori anunciat aquest diumenge pel 
Sant Pare 

21 maig, 2017  
   

L’arquebisbe metropolità de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, serà creat cardenal 
en el nou consistori anunciat aquest migdia pel papa Francesc. “Desitjo anunciar que 
dimecres 28 de juny celebraré un consistori per crear cinc nous cardenals: la seva 
procedència de diverses parts del món manifesta la catolicitat de l’Església difosa en tota 
la terra i l’assignació d’un títol o diaconia d’una parròquia testimonia la pertinença de la 
diòcesi de Roma, que presideixo” ha manifestat el Sant Pare després del Regina Caeli, 
l’oració que substitueix l’Àngelus en temps de Pasqua. 

Monsenyor Omella rep la notícia amb goig i vol expressar el seu agraïment al Sant Pare 
per la confiança dipositada. Així mateix, explica que s’ha assabentat del nomenament 
aquest migdia quan acabava de beneir un nou local de Càritas obert a la parròquia de la 
Mare de Déu dels Desemperats, a L’Hospitalet de Llobregat. Demà es celebrarà 
una roda de premsa a l’Arquebisbat de Barcelona on el prelat compareixerà per atendre 
les preguntes dels mitjans de comunicació. Per altra banda, la Santa Seu també ha 
confirmat que el 29 de juny es celebrarà a Roma la missa amb els nous cardenals, 
coincidint amb la festa de Sant Pere i Sant Pau. 

Mons. Joan Josep Omella nomenat cardenal 

https://www.esglesiabarcelona.cat/notes-premsa/el-papa-francesc-anuncia-que-creara-cardenal-a-larquebisbe-metropolita-de-barcelona/
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Carta del Sr. Arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella, amb 
motiu que el papa Francesc va anunciar ahir que el proper 28 de juny 
el crearà Cardenal 

 
Barcelona, 22 de maig de 2017 

Als preveres, diaques, religiosos, religioses, laics i 
laiques, membres del Consell Pastoral Diocesà i 
dels consells parroquials i arxiprestals, escoles 
cristianes, mestres i professors de religió, dirigents 
de moviments, associacions i altres entitats 
diocesanes 

 

Benvolguts diocesans, 

 Ahir al migdia, quan acabava de beneir un nou local de Càritas, a la parròquia de la Mare 
de Déu dels Desemparats de l’Hospitalet de Llobregat, vaig rebre amb goig la notícia que 
el papa Francesc, a l’hora de la pregària del Regina Coeli, va anunciar que en el 
consistori programat per al proper dia 28 de juny crearia cinc nous cardenals, com a 
manifestació de la catolicitat de l’Església, entre els quals –com ja sabeu– hi ha el meu 
nomenament . 

En primer lloc, desitjo sobretot expressar al Sant Pare el meu agraïment que és una 
expressió de la seva generositat vers l’arxidiòcesi de Barcelona i vers la meva persona. 
Em sembla que, seguint l’esperit i els ensenyaments del nostre papa Francesc, us voldria 
dir que hem de rebre aquest fet alliberant-lo de tota interpretació de mundanitat, i fent-ne 
una ocasió per renovar la nostra fe i “donar raó de la nostra esperança”, amb unes 
actituds personals i col·lectives cada vegada més coherents amb l’Evangeli de Nostre 
Senyor Jesucrist i amb comunió amb el seu representant, el “dolç Crist a la terra”, com 
deia Santa Caterina de Siena. 

El meu desig és que aquest nomenament sigui un estímul per a tota l’arxidiòcesi de 
Barcelona a continuar en la línia de fer cada vegada més –com ens ha demanat el papa 
Francesc– “d’una Església pobra i al servei dels pobres” i portar endavant el treball de 
l’evangelització missionera en aquesta societat catalana d’avui, marcada per la 
secularització, però en la que també són ben vius molts ferments de fecunda vida 
cristiana. Siguem testimonis d’esperança, confiant en el Senyor ressuscitat que segueix 
amb la seva Església i que ens envia l’Esperit Sant que renova sempre la faç del món i 
de l’Església de Jesucrist, com recordem aquests dies en els quals ens preparem per 
celebrar la Pasqua de l’Esperit, la Pentecosta.  

Aquests mesos estem treballant per tal de preparar entre tots el nou Pla Pastoral 
Diocesà, que inspirarà l’acció de l’arxidiòcesi en els propers anys. Que aquesta notícia 
ens encoratgi a portar endavant aquest treball col·lectiu del qual, amb l’ajut de Déu, 
n’esperem molts bons fruits. 

També vull expressar el meu reconeixement i gratitud a la intensa feina pastoral feta aquí 
pels cardenals que m’han precedit en aquesta seu, en especials els últims, Narcís 
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Jubany, Ricard M. Carles i Lluís Martínez Sistach, aquest darrer ben present entre 
nosaltres, amb el seu consell i la seva col·laboració. 

Vull agrair a tots els preveres i diaques, religiosos, així com a tots els laics i laiques, que 
col·laboren cada dia en les tasques pastorals i de govern de la nostra arxidiòcesi, la seva 
entrega i dedicació, que segueixin treballant per una Església en sortida, viva, i que 
sàpiga contagiar a tothom l’alegria del evangeli.  

Als diocesans els demano, ben especialment, que em vulguin seguir acompanyant amb 
la seva pregària a fi que el Senyor m’ajudi sempre a exercir aquesta nova responsabilitat 
amb un capteniment de servei a l’Església i a la nostra societat de la Catalunya actual. 
Em plau expressar-vos el meu agraïment per la bona acollida que m’heu dispensat i que 
és per a mi un estímul a treballar amb renovada generositat al servei d’aquesta comunitat 
diocesana que és l’església que peregrina a Barcelona, sota l’entranyable protecció 
maternal de Maria Santíssima.  

Amb tot l’afecte us saluda i beneeix, 

+ Joan Josep Omella Omella 
Arquebisbe Metropolità de Barcelona 
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Casal Calassanç de la Parròquia Sant Josep de Calassanç 
Carrer Sant Quintí, 19 - 08026 Barcelona (Barcelonès) 

 
Dijous, 18 de maig de 2017 

 
Horari: 

 10.15 recepció; 10.30, sessió del matí: salutació, pregària i presentació del temari; 
11.45 cafè; 12.15 segona sessió; 13.15 eucaristia a l’església; 14.00 dinar a Hotel 
sant Pau; 15.30, sessió de la tarda; 18.00, comiat.  

 
Temari: 

 Benvinguda del provincial de l'Escola Pia, que enguany celebra l'any Jubilar 
Calassanci amb motiu del 400 aniversari de la seva fundació i dels 250 anys de 
la canonització de San Josep de Calassanç. 

 Pregària a càrrec del Pare Abat de Montserrat 

 Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la reunió  anterior 

 In memoriam. P. Raimon Algueró, sj (20.04.17); Dom Edmond Garreta (1.05.17). 

 Província franciscana de  la Immaculada: primer Capítol electiu. Visita de fra 
Ibrahim, ofm, a Caixa Fòrum de Barcelona 

 Informacions sobre Alep  (Síria) 

 Nous Provincials: P. Luís José Maza Subero, nou Provincial dels Carmelites de 
Catalunya... Capítols i reestructuracions d'altres Ordes i Congregacions 
religioses 

 Comentaris i suggeriments al qüestionari del nou Pla de Pastoral de la 
Arxidiòcesi de Barcelona  

 Conferència Episcopal Espanyola: nova comissió episcopal de Vida Consagrada 

127ª REUNIÓ D’ABATS I PROVINCIALS (RAP) 
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 Aparició de la vida religiosa als mitjans televisius. Comentaris i valoració. 

 Davant de la situació social, econòmica i política. Nota dels Bisbes de Catalunya. 

 Pares dominics: Memorial Cassià Just a Jean-Jacques Pérennès. Observatori de 
Drets Humans Samba Martine. 

 Beatificació de 109 màrtis claretians. 

 Bicentenari dels Germans Maristes. Proper Capítol general.   

 Reunió vinent: 29 de novembre de 2017, dimecres, al Monestir de les Avellanes. 

 Torn de paraules 
 

 
Celebració de l’eucaristia 
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El Pare Antoni España SJ ha estat nomenat nou provincial d'Espanya de la Companyia 
de Jesús pel P. General, Arturo Sosa. Prendrà possessió del seu càrrec el proper 8 de 
juliol durant una eucaristia en la qual es llegirà la patent del seu nomenament. Succeeix 
a Francisco José Ruiz Pérez SJ, qui exerceix de provincial des del 21 de juny de 2014, 
data en la qual les cinc províncies existents a Espanya es van integrar en una única 
estructura de govern. 
  
Antonio José Espanya Sánchez va néixer a Madrid, el 1966, i en l'actualitat és director 
del Col·legi Nuestra Señora del Recuerdo, a Madrid, i superior de la seva comunitat. Va 

entrar a la Companyia de 
Jesús el 1984, durant la seva 
formació va fer el noviciat a 
Sevilla, i després va estudiar 
filosofia a la Universitat 
Pontifícia de Comillas i 
història a la Universitat 
Autònoma de Madrid. També 
a Comillas va començar els 
estudis de teologia, que 
acabaria amb una llicència a 
Weston (Boston), els anys 
1998-2000. Allà va cursar un 
màster en Educació. 
  
Després dels seus primers 
anys destinat a Madrid, va 
realitzar la seva tercera 

provació a Salamanca i va tornar com a cap de formació al Col·legi de El Recuerdo, 
abans de ser destinat a Astúries, on seria coordinador de la CAL i superior de la comunitat 
d'Oviedo entre els anys 2009 i 2013. D'Astúries va ser destinat al seu actual lloc. 

Antonio España SJ, nomenat nou provincial 
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«No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5)  
Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos 

Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación es tal que 
muchísimos individuos tienen la posibilidad de compartir inmediatamente noticias y de 
difundirlas de manera capilar. Estas noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas o 
falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban de la mente humana como de una piedra 
de molino que, movida por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga 
del molino tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o cizaña. La mente del hombre 
está siempre en acción y no puede dejar de «moler» lo que recibe, pero está en nosotros 
decidir qué material le ofrecemos. (cf. Casiano el Romano, Carta a Leoncio Igumeno). 

Me gustaría con este mensaje llegar y animar a todos los que, tanto en el ámbito 
profesional como en el de las relaciones personales, «muelen» cada día mucha 
información para ofrecer un pan tierno y bueno a todos los que se alimentan de los frutos 
de su comunicación. Quisiera exhortar a todos a una comunicación constructiva que, 

rechazando los prejuicios contra los 
demás, fomente una cultura del 
encuentro que ayude a mirar la realidad 
con auténtica confianza. 

Creo que es necesario romper el círculo 
vicioso de la angustia y frenar la espiral 
del miedo, fruto de esa costumbre de 
centrarse en las «malas noticias» 
(guerras, terrorismo, escándalos y 
cualquier tipo de frustración en el 

acontecer humano). Ciertamente, no se trata de favorecer una desinformación en la que 
se ignore el drama del sufrimiento, ni de caer en un optimismo ingenuo que no se deja 
afectar por el escándalo del mal. Quisiera, por el contrario, que todos tratemos de superar 
ese sentimiento de disgusto y de resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, 
arrojándonos en la apatía, generando miedos o dándonos la impresión de que no se 
puede frenar el mal. Además, en un sistema comunicativo donde reina la lógica según la 
cual para que una noticia sea buena ha de causar un impacto, y donde fácilmente se 
hace espectáculo del drama del dolor y del misterio del mal, se puede caer en la tentación 
de adormecer la propia conciencia o de caer en la desesperación. 

Por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, 
que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, 
favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la 
noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo 
narraciones marcadas por la lógica de la «buena noticia». 

La buena noticia 

La vida del hombre no es sólo una crónica aséptica de acontecimientos, sino que es 
historia, una historia que espera ser narrada mediante la elección de una clave 

Missatge del papa Francesc per a la 51 Jornada Mundial de les 
comunicacions socials, que se celebra el 28 de maig 
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interpretativa que sepa seleccionar y recoger los datos más importantes. La realidad, en 
sí misma, no tiene un significado unívoco. Todo depende de la mirada con la cual es 
percibida, del «cristal» con el que decidimos mirarla: cambiando las lentes, también la 
realidad se nos presenta distinta.  Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad con «las 
lentes» adecuadas? 

Para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad no pueden ser otras 
que las de la buena noticia, partiendo de la «Buena Nueva» por excelencia: el «Evangelio 
de Jesucristo, Hijo de Dios» (Mc 1,1). Con estas palabras comienza el evangelista 
Marcos su narración, anunciando la «buena noticia» que se refiere a Jesús, pero más 
que una información sobre Jesús, se trata de la buena noticia que es Jesús mismo. En 
efecto, leyendo las páginas del Evangelio se 
descubre que el título de la obra corresponde 
a su contenido y, sobre todo, que ese 
contenido es la persona misma de Jesús. 

Esta buena noticia, que es Jesús mismo, no es 
buena porque esté exenta de sufrimiento, sino 
porque contempla el sufrimiento en una 
perspectiva más amplia, como parte integrante 
de su amor por el Padre y por la humanidad. 
En Cristo, Dios se ha hecho solidario con 
cualquier situación humana, revelándonos que 
no estamos solos, porque tenemos un Padre 
que nunca olvida a sus hijos. «No temas, que 
yo estoy contigo» (Is 43,5): es la palabra 
consoladora de un Dios que se implica desde 
siempre en la historia de su pueblo. Con esta promesa: «estoy contigo», Dios asume, en 
su Hijo amado, toda nuestra debilidad hasta morir como nosotros. En Él también las 
tinieblas y la muerte se hacen lugar de comunión con la Luz y la Vida. Precisamente 
aquí, en el lugar donde la vida experimenta la amargura del fracaso, nace una esperanza 
al alcance de todos. Se trata de una esperanza que no defrauda ―porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones (cf. Rm 5,5)― y que hace que la vida 
nueva brote como la planta que crece de la semilla enterrada. Bajo esta luz, cada nuevo 
drama que sucede en la historia del mundo se convierte también en el escenario para 
una posible buena noticia, desde el momento en que el amor logra encontrar siempre el 
camino de la proximidad y suscita corazones capaces de conmoverse, rostros capaces 
de no desmoronarse, manos listas para construir. 

La confianza en la semilla del Reino 

Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta mentalidad evangélica, y entregarles 
«las gafas» adecuadas con las que acercarse a la lógica del amor que muere y resucita, 
Jesús recurría a las parábolas, en las que el Reino de Dios se compara, a menudo, con 
la semilla que desata su fuerza vital justo cuando muere en la tierra (cf. Mc 4,1-34). 
Recurrir a imágenes y metáforas para comunicar la humilde potencia del Reino, no es 
un manera de restarle importancia y urgencia, sino una forma misericordiosa para dejar 
a quien escucha el «espacio» de libertad para acogerla y referirla incluso a sí mismo. 
Además, es el camino privilegiado para expresar la inmensa dignidad del misterio 
pascual, dejando que sean las imágenes ―más que los conceptos― las que 
comuniquen la paradójica belleza de la vida nueva en Cristo, donde las hostilidades y la 
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cruz no impiden, sino que cumplen la salvación de Dios, donde la debilidad es más fuerte 
que toda potencia humana, donde el fracaso puede ser el preludio del cumplimiento más 
grande de todas las cosas en el amor. En efecto, así es como madura y se profundiza la 
esperanza del Reino de Dios: «Como un hombre que echa el grano en la tierra; duerma 
o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece» (Mc 4,26-27). 

El Reino de Dios está ya entre nosotros, como una semilla oculta a una mirada superficial 
y cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio. Quien tiene los ojos límpidos por la gracia 
del Espíritu Santo lo ve brotar y no deja que la cizaña, que siempre está presente, le robe 
la alegría del Reino. 

Los horizontes del Espíritu    

La esperanza fundada sobre la buena noticia que es Jesús nos hace elevar la mirada y 
nos impulsa a contemplarlo en el marco litúrgico de la fiesta de la Ascensión. Aunque 
parece que el Señor se aleja de nosotros, en realidad, se ensanchan los horizontes de 
la esperanza. En efecto, en Cristo, que eleva nuestra humanidad hasta el Cielo, cada 
hombre y cada mujer puede tener la plena libertad de «entrar en el santuario en virtud 
de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a 

través del velo, es decir, de su propia carne» 
(Hb 10,19-20). Por medio de «la fuerza del 
Espíritu Santo» podemos ser «testigos» y 
comunicadores de una humanidad nueva, 
redimida, «hasta los confines de la tierra» 
(cf. Hb 1,7-8). 

La confianza en la semilla del Reino de Dios 
y en la lógica de la Pascua configura 
también nuestra manera de comunicar. Esa 
confianza nos hace capaces de trabajar 
―en las múltiples formas en que se lleva a 

cabo hoy la comunicación― con la convicción de que es posible descubrir e iluminar la 
buena noticia presente en la realidad de cada historia y en el rostro de cada persona. 

Quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo es capaz de discernir en cada 
acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo cómo él mismo, 
en el escenario dramático de este mundo, está tejiendo la trama de una historia de 
salvación. El hilo con el que se teje esta historia sacra es la esperanza y su tejedor no 
es otro que el Espíritu Consolador. La esperanza es la más humilde de las virtudes, 
porque permanece escondida en los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura 
que hace fermentar toda la masa. Nosotros la alimentamos leyendo de nuevo la Buena 
Nueva, ese Evangelio que ha sido muchas veces «reeditado» en las vidas de los santos, 
hombres y mujeres convertidos en iconos del amor de Dios. También hoy el Espíritu 
siembra en nosotros el deseo del Reino, a través de muchos «canales» vivientes, a 
través de las personas que se dejan conducir por la Buena Nueva en medio del drama 
de la historia, y son como faros en la oscuridad de este mundo, que iluminan el camino 
y abren nuevos senderos de confianza y esperanza. 

Vaticano, 24 de enero de 2017 

Francisco 
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El proper 21 d’octubre un centenar de màrtirs claretians seran proclamats beats 

CatalunyaCristiana | Carme Munté | 21 maig 2017 

La basílica de la Sagrada Família acollirà per primera vegada una cerimònia de 
beatificació, presidida pel cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació per a les 
Causes dels Sants.  

Serà el proper 21 d’octubre quan seran beatificats 109 màrtirs claretians assassinats 
l’any 1936, que formen part de la causa de «Màrtirs Claretians Mateu Casals, sacerdot, 
Teòfil Casajús, estudiant, i Ferran Saperas, germà, i 106 companys». El decret va ser 
aprovat pel papa Francesc el 22 de desembre passat. 

El grup dels 109 màrtirs beatificats pertanyia a les comunitats de Mas Claret de Cervera 
i Solsona (60), de Barcelona (8), de Sabadell (8), de Lleida (11), de Vic i Sallent (15). 
Fora de Catalunya, la causa inclou els màrtirs de les comunitats de Castro Urdiales a 
Santander (3) i de València (4). 

«Més enllà de les circumstàncies polítiques tan convulses i complexes del moment, el 
que volem subratllar és el testimoni de fe i de perdó d’aquest grup tan nombrós de 
germans nostres», ha manifestat el pare Ricard Costa-Jussà, provincial dels Claretians 
de Catalunya. «Això ens estimula en el coratge del nostre seguiment de Crist i ens 
empeny a ser, com els màrtirs, instruments de perdó i de reconciliació arreu del món.» 
Tal com ha destacat el provincial, «cal posar tots els mitjans perquè mai més els 
conflictes i les diferències no es resolguin violentament, sinó amb el diàleg i el respecte». 

 

 

 

Mas Claret de Cervera, un dels llocs del martiri. 

Primeres beatificacions a la Sagrada Família 



  
 
 
 
 

    12 | 34 

 
 
 

 
 
 
CatalunyaCristiana - 14 maig 2017 - Papua Nova Guinea - AsiaNews Sideia 

Sor M. Theresa Trinh Vu Phuong, religiosa vietnamita de les Filles de Maria Auxiliadora, 
treballa incansablement per aconseguir l’excarceració i la repatriació de nombrosos 
pescadors vietnamites.  

Més de 130 d’aquests pescadors van ser detinguts i conduïts a presons d’Alotau, Giligili 
i Bomana, a Papua Nova Guinea, amb l’acusació de pesca il·legal a la província oriental 
de Milne Bay. Sor Trinh atén les seves necessitats i fa alhora d’intèrpret i mediadora 
durant les audiències al tribunal. A més, es comunica amb els seus familiars, disposa el 
pagament de les sancions i s’ocupa d’obtenir tots els documents i els bitllets d’avió 
perquè puguin tornar al Vietnam. 

Aquesta religiosa salesiana treballa en un institut de formació per a joves a l’illa de Sideia, 
que pertany a la diòcesi d’Alotau. «És molt inquietant que aquests joves pescadors 
vietnamites puguin ser víctimes del tràfic de persones. Són explotats per qui els contracta 
per pescar il·legalment sense cap llicència adequada ni garantia de protecció o seguretat. 
És urgent posar fi a tot això. És un abús molt greu el que s’exerceix sobre els drets 
d’aquests joves. Un cop capturats, són gairebé totalment oblidats i abandonats. Els drets 
d’aquests joves han de ser respectats i se’ls ha de concedir una feina digna i millor», ha 
declarat Mons. Rolando Santos, bisbe de la diòcesi d’Alotau-Sideia. 

Actualment, sor Trinh està en condicions d’obtenir la repatriació de 87 pescadors 
vietnamites. 18 més els seguiran les passes ben aviat. 

 

 

L’heroica caritat d’una religiosa 
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CatalunyaCristiana 14 maig 2017 Crítica 
literària 

Fra Valentí Serra de Manresa, caputxí 

Sense cap mena de dubte, el framenor 
caputxí Josep Maria Segarra cal situar-lo 
entre els més destacats divulgadors de les 
tradicions espirituals franciscanes de casa 
nostra, a partir dels seus nombrosos escrits 
sobre la testimoniança aportada pels sants i 
santes de la família franciscana que, en 
aquests darrers anys, ens ha presentat en 
obres de gran utilitat com ara: Germans de 
Sant Francesc (1990); Pregar amb Santa 
Clara (1992); Antoni de Pàdua: evangeli i 
caritat (1995), entre d’altres. Ara, amb 
aquesta nova semblança sobre el sant més 
popular (i alhora més controvertit) del segle 
XX, el famós pare «Pio da Pietrelcina» 
(1887-1968), fra Josep M. Segarra ens 

ofereix els trets biogràfics essencials sobre el caputxí estigmatitzat i destacat testimoni 
«del sobrenatural» en el nostre món contemporani, profundament marcat pel 
secularisme. Sant Pius, plenament identificat amb el Crist a través dels estigmes, suscità 
l’atracció de milers i milers de devots i penitents que el cercaven com a confessor a 
l’esglesiola del convent de caputxins a San Giovanni Rotondo, en una de les comarques 
més pobres del sud d’Itàlia. Amb aquesta nova semblança de Pius de Pietrelcina, que 
duu el subtítol de Testigo de la misericordia, el seu autor es fixa, de manera particular, 
amb la gestió i culminació de les seves grans obres: els Grups d’Oració (avui estesos 
arreu del món) i la creació del gran hospital «Casa Sollievo della Sofferenza» (1956), 
sense ometre de tractar a propòsit de l’abast de la seva fecunda acció sacerdotal 
desenvolupada, dia a dia, pel Pare Pius, amb la celebració de la Santa Missa (viscuda 
amb un fervor extraordinari que impressionava als assistents ja que, a l’altar, Sant Pius, 
transformat pel sofriment i plenament unit al Crist, convidava a la devoció) i, sobretot, 
l’atenció assídua al confessionari, on a través de l’administració diària del sagrament de 
la Reconciliació, el sant caputxí esdevingué un eloqüent testimoni de la misericòrdia de 
Déu. Actualment, la tomba de sant Pius a San Giovanni Rotondo, on el caputxí dels 
estigmes acabà els seus dies el 23 de setembre del 1968, és el santuari més concorregut 
de la cristiandat després de Guadalupe (a Mèxic) i de Lurdes (a França). 

Sant Pius de Pietrelcina fou incomprès per molts dels seus contemporanis (àdhuc titllant-
lo d’impostor!), i esdevingué un autèntic signe de contradicció a qui no li foren pas 
estalviades les sancions canòniques imposades pel Sant Ofici. Tanmateix, la popularitat 
i la gran fama de santedat del Pare Pius entre el poble fidel fou, finalment, reconeguda 
per l’Església amb la seva beatificació el 12 de maig del 1999 i canonització el 16 de juny 
del 2002, que foren les celebracions més multitudinàries de la història de l’Església. La 
vida de Sant Pius, a semblança de la del seu pare i fundador, sant Francesc d’Assís 
(també estigmatitzat), fou un itinerari ascendent fins a la transformació i identificació total 
amb el Crist, a qui volien seguir pobre, humil i crucificat. 

Una fecunda acció sacerdotal 
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El llibre, que avui em plau de ressenyar per als lectors 
de Catalunya Cristiana, compta amb el reforç d’una 
bella antologia de textos del sant (vegeu, pàgines 77-
93) i esdevé una significativa aportació a les 
publicacions que es van anar editant durant l’Any 
Jubilar de la Misericòrdia, on el papa Francesc va 
voler proposar a l’Església universal com a referents 
de la misericòrdia els caputxins sant Leopold Mandic 
de Catelnuovo († Pàdua 1942) i san Pius de 
Pietrelcina. 

Tot felicitant fra Josep M. Segarra per aquesta bella 
semblança espiritual de sant Pius que ens ha 
preparat, el vull animar que vulgui oferir-nos, també, 
una aproximació a la vida i missatge de sant Leopold, 
conegut com «el màrtir del confessionari» i que és, 
també, un gran testimoni de la misericòrdia de Déu a 
favor dels pecadors. 

 

 

 
 
 

 
El diumenge 21 de maig ha renovat els seus vots temporals la Gna. Ana Muñoz i han 
fet la seva professió temporal les novícies Anabel Beneyto i Elena Saez en l'Institut de 
Religioses Puresa de Maria a la Casa General de la Congregació a Sant Cugat del Vallès, 
diòcesi de Terrassa. 

Professió de religioses de la Puresa de Maria 
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Per satisfer necessitats, primer cal detectar-les. Per a això cal saber mirar la realitat 
d’una manera atenta i penetrant, amb gran sensibilitat. El relat evangèlic de Joan (6,1-
15) sobre la multiplicació dels pans proporciona la clau a les comunitats cristianes, a les 
comunitats religioses, sobre la manera de satisfer necessitats. Jesús observa la multitud 
que l’ha acompanyat a la muntanya, una vegada han passat a l’altra banda del llac de 
Galilea. No només es preocupa de la seva vida espiritual. Pensa que han de menjar. 
Pregunta a Felip:  «On comprarem pa perquè puguin 
menjar tots aquests?» Els deixebles no s’havien 
plantejat la pregunta sobre la necessitat de la gent. 
Potser estaven contents de gaudir de l’èxit de 
convocatòria que tenia el mestre. Ells se sentien 
importants. Jesús pensa en els altres i actua en favor 
seu. 

Primer, l’economia no és el motor. La resposta de 
Felip respon a una anàlisi monetària excel·lent: «Ni amb 
dos-cents denaris no n’hi hauria prou per donar un tros de pa a cadascú.» La conclusió 
no deixa cap dubte: cal desistir de l’objectiu per inviable. No hi ha recursos. Que cadascú 
se les apanyi com pugui. Es perd la visió de col·lectiu. Moltes fundadores i fundadors no 
van gaudir dels mitjans suficients per iniciar les seves congregacions, però no es van 
espantar. Sabien que el criteri econòmic té el seu valor, però no és determinant. Hi ha 
altres maneres d’afrontar les necessitats. Si miraven les monedes que tenien a la caixa, 

poca cosa podien fer, perquè sovint estava buida 
o tenien deutes. 

Segon, la proposta de compartir. Andreu 
descobreix una altra possibilitat, però, segons la 
seva opinió, també està abocada al fracàs: «Aquí 
hi ha un noiet que té cinc pans d’ordi i dos peixos; 
però, què és això per a tanta gent?» No hi ha 
diners, però sí matèria bàsica: pans i peixos. 

Jesús transforma el model econòmic en una proposta de compartir. Posar les pròpies 
possessions al servei de tots és la clau. Si cadascú reté el que és seu, no hi ha miracle. 
Cal perdre-ho, posar-ho al servei dels altres... i n’hi haurà per a tots. Com un cert 
micromecenatge. Aquest és en gran part el miracle que 
podem veure cada dia a través de Càritas a les 
parròquies i posar-ho tot en comú de les comunitats 
religioses. 

Tercer, gestionar l’abundància. Tots mengen i 
satisfan les seves necessitats. Jesús no s’atura aquí: 
«Recolliu els bocins que han sobrat, perquè no es perdi 
res.» En el moment de l’abundància es corre el risc del malbaratament. Jesús està atent 
a aquesta actitud insolidària i l’interromp amb unes indicacions precises. Dotze cistells 
n’és el resultat. La gent s’entusiasma amb l’actuació de Jesús. Amb gran lucidesa, 
s’adona que se’l volen endur per fer-lo rei. No cau en triomfalismes ni en vanitats. Es 
retira tot sol a la muntanya. No només ha alimentat la multitud, sinó que ha mostrat el 
camí de compartir a les comunitats. És tan difícil compartir! El camí per guanyar és 
perdre. Paradoxes de l’evangeli. 

Lluís Serra Llansana 

Satisfer necessitats 

Reduïm les nostres 
decisions a criteris 
econòmics? Què 

van fer els nostres 
fundadors/es? 

Què podem posar a 
disposició de tothom 

les congregacions 
religioses? 

Gestionem la 
nostra abundancia 

de manera 
solidària? 
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Del divendres 12 al 
diumenge 14 de maig, es 
va celebrar a les 
Cotxeres de Sants una 
trobada promoguda per 
Comunió i Alliberament. 
Entre els diversos actes 
celebrats es va fer la 
presentació del llibre La 
bellesa desarmada, del 
sacerdot Julián Carrón, 
responsable de la Fraternitat Catòlica Comunió i Alliberament, editat per Encuentro, 
Madrid 2016. La trobada, coneguda com a PuntBCN, és un fòrum de diàleg sobre temes 
d’actualitat. Una dels participants fou la periodista Pilar Rahola. El diumenge 14, 
l’arquebisbe Omella va participar en la tro-bada i presidí la celebració de l’eucaristia, en 
la qual va pronunciar l’homilia. 
 
 

Belleza desarmada 
                                                                                                                        PILAR RAHOLA  
Twitter  
 
La Vanguardia 21/05/2017  
 
El domingo pasado tuve el honor de presentar el libro La belleza desarmada del 
sacerdote Julián Carrón, presidente de Comunión y Liberación. El acto se enmarcó 
en las jornadas del PuntBCN, un lugar de encuentro cuyo lema es una declaración de 
principios: “El diálogo es la relación con el otro, sea quien sea, sea como sea”. Y 
haciendo honor a dicho lema, se inició un intenso y profundo diálogo entre un 
sacerdote católico y quien esto escribe, tan interesada en la trascendencia espiritual 
como incapaz de entender el concepto de la deidad. 

Sin embargo, importó poco que uno fuera creyente y la otra, descreída, porque el 
diálogo se estableció en el marco de dos principios fundamentales y, según Carrón, 
fundacionales del cristianismo: la libertad individual y el respeto al prójimo. Y así fue 
como, desde las dos orillas de la pulsión espiritual, la de la fe religiosa y la de duda 
racionalista, fuimos desgranando los nudos de la madeja de este tiempo tan convulso 
y tan desconcertante. Julián expuso la belleza desarmada de esa fe cristiana que se 
presenta a los otros desnuda de atributos, sin escudos, ni ambiciones, con el único 
propósito de servir a la humanidad; y en esa esgrima amable entre ambos, 
personalmente le respondí que esa fe me era extraña, pero que me resultaba luminoso 
lo que conseguía en los creyentes. Una fe que sólo podía nacer de la libertad, hasta 
el punto de que, citando a Ratzinger, Carrón recuerda en su libro que el cristianismo 
perdió su pureza cuando, después del edicto de Teodosio, dejó de ser una opción y 
se convirtió en una imposición. Coincido plenamente con ello e incluso añado: el 
cristianismo ha vuelto a ser muy interesante, desde que no es la religión del poder y 
se labra en la resistencia y la voluntad, especialmente en aquellas zonas donde la fe 
cristiana está siendo severamente perseguida. Es decir, la dificultad retorna al 

Trobada  promoguda per Comunió i Alliberament 

http://www.lavanguardia.com/autores/pilar-rahola.html
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creyente a la pureza de los orígenes y a la esencia de su mensaje, que no es otro que 
usar a Dios como motor para darse a los seres humanos. Una idea que tiene tanta 
fuerza, que resulta revolucionaria. 

En algún momento del libro, Julián habla del fin de la Ilustración, una Ilustración que 
hizo el bien de poner a la razón en el centro del universo humano, pero el mal de creer 
que era el único motor posible. Y lo cierto es que, desde mi no fe, estoy de acuerdo 
con él: la Ilustración ha fracasado en su intento de que la razón lo midiera y lo 
resolviera todo. De ahí que, en este momento de desconcierto profundo, con 
ideologías totalitarias que nos amenazan y democracias en pleno naufragio, la palabra 
de Jesús vuelve a ser una idea luminosa. No es la única, pero sin duda es muy 
necesaria, especialmente cuando la cruz olvida el báculo y la púrpura, y retorna al 
asfalto. Acabo con una provocación: que los cristianos salgan del armario. Puede que 
todos no tengamos su fe, pero su fe, a todos nos mejora. 

 
 

  

 
 
 
 
 

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 Julián Carrón entrevistat per Ángel L. Fernández Recuero 

179 
Títol «Los problemas no nos los crean los otros, los otros nos 

hacen conscientes de los problemas que tenemos» 
Fotografía: Lupe de la Vallina 

Font  www.jotdown.es | 31 de gener de 2017 

Publicat 25 de maig de 2017 

Enlace en el que se puede encontrar el vídeo y una pequeña reseña de la presentación 
del libro en Barcelona (Julián Carrón y Pilar Rahola) y en Girona (Julián Carrón y Antoni 
Puigverd).  
http://espanol.clonline.org/default.asp?id=625&id_n=21994 

 

Servei de Documentació:  
« Julián Carrón: «Los problemas no nos los crean los otros, los otros 

nos hacen conscientes de los problemas que tenemos » 
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mailto:urc.info@gmail.com
http://www.jotdown.es/
http://espanol.clonline.org/default.asp?id=625&id_n=21994
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ENTREVISTA A FRANCESC ROMA 
 
El proppassat 20 de març va morir el P. 
Raimon Algueró, SJ, que va dedicar 
pràcticament tota la seva vida a l’educació 
d’infants i joves a l’escola dels jesuïtes del 
carrer Casp de Barcelona. Tenia una gran 
capacitat per connectar amb els joves «per 
la seva transparencia ». El P. Francesc 
Roma, durant 31 anys, va ser company de 
comunitat del P. Raimon i a l’escola va 
compartir «inquietuds educatives i 
apostòliques» amb ell. 
 
Per què el P. Raimon connectava tan bé 
amb els joves? 
Perquè era tan clar i net com les aigües de 

les fonts del Montseny o dels rius del Pirineu. I els joves ho descobreixen ben aviat. No 
és cap tòpic dir que la coherencia i l’autenticitat d’una vida es capten sense perill 
d’equivocar-se. I en això, el jovent, tant el d’abans com el d’ara, té una percepció 
vertadera. Si, a més, hi afegim la capacitat d’esti mar que manifestava amb naturalitat, 
els nois i noies quedaven ben aviat enganxats per la seva personalitat. Era un gran 
enamorat de la natura.  
 
 Què representava per a ell la muntanya? 
Recordant Theillard de Chardin, que parla de «la gran missa sobre la Creació», en 
Raimon hi trobava a la muntanya un temple de la bellesa de l’obra de Déu; i en les 
acampades, la gran ocasió per fer créixer en els joves aquells valors inherents a l’amistat, 

l’esforç, l’ajuda i el servei. És el 
marc ideal per viure la 
contemplació i l’acció, dues grans 
dimensions de la vida cristiana. 
 
Com transmetia el missatge 
cristià, que feia forat en els 
joves? 
Amb simplicitat de discurs, sense 
fer teories, donant exemple, 
barrejant la vida amb la fe, les 
coses més sublims amb la 
casuística prosaica de cada dia. 
Amb una presència constant, a 
les bones i a les males. I, per 
damunt de tot, manifestant l’amor 
a la persona i al missatge de 
Jesús. Crec que, tot plegat, són 
motius que tenen molt de pes. 
 
Òscar Bardají i Martín 

Transparència evangelitzadora 
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PARAULA I VIDA 

PARAULA I VIDA ACTUALITAT 
En aquest 2017 s’estan celebrant els 200 anys de la 
fundació de l’Institut religiós dels «Germans Maristes de 
les Escoles», o «Germanets de Maria», més coneguts 
com a Germans Maristes, fundats el 2 de gener de 1817 
a La Valla (França) per un jove prevere, Sant Marcel·lí 
Champagnat. Havia nascut el 20 de maig de 1789, a 
l’inici de la Revolució francesa, a Rosey, a les muntanyes 
del Loira, prop de Lió, i va morir a Saint-Chamond el 6 
de juny de 1840. Ja sacerdot de Lió (1816), veient 
l’abandonament material i espiritual dels joves, fundà 
una Congregació dedicada a la instrucció i la catequesi 
de la joventut pobra. El desig de sant Marcel·lí era formar 
educadors i catequistes amb un esperit pràctic per poder atendre la seva missió: educar 
nens i joves i anunciar-los l’Evangeli. I tot sota la protecció de Maria, la Bona Mare, com 
l’anomenava amb tendresa, i de la qual els Maristes se’n senten «petits germans». 
Fa pocs dies van celebrar-ho joiosament al Monestir de Les Avellanes, dins el nostre 
Bisbat, on hi ha la residencia dels germans grans, i el cementiri de la província religiosa, 
a més d’un bonic lloc de recés i de trobades. El lema triat per a les celebracions del 
bicentenari és ben suggeridor: «Un nou començament». Hi volen sintetitzar el programa 
de renovació que suposa mirar amb agraïment el passat, discernir el present i obrir-se 
amb esperança al futur. En el Missatge que el Papa Francesc ha transmès als Maristes 
els diu: «Pertanyeu a una gran família, rica de testimonis, que han sabut donar les seves 
vides per amor a Déu i al proïsme amb aquell esperit de germanor que caracteritza la 
Congregació i que converteix l’altre en “un germà estimat; que ho és moltíssim per a mi” 
(Epístola a Filèmon, 16). Aquests dos segles d’existència s’han transformat a la vegada 
en una gran història d’entrega a favor dels infants i joves que heu acollit de cap a cap 
dels cinc continents i heu format perquè fossin bons ciutadans i, sobretot, bons cristians. 
Aquestes obres de bé són expressió de la bondat i misericòrdia de Déu que, malgrat les 
nostres limitacions i matusseries, mai no s’oblida dels seus fills». I el Papa els encoratja 
a examinar-se a la llum de l’Esperit i discernir com ser avui innovadors en l’àmbit educatiu 
i formatiu, i estar totalment entregats a l’educació dels cors, cuidant els religiosos el seu 
propi camp interior, les seves reserves humanes i espirituals, per poder sortir a sembrar 
i cuidar el terreny que els han confiat, per ser així senzills instruments a les mans de Déu. 
Els Maristes volen estar oberts amb esperança al futur, caminar amb esperit renovat, 
guiats pel lema del seu Institut religiós que ja és tot un projecte de vida: «Tot a Jesús per 
Maria; tot a Maria per a Jesús». Es tracta de confiar en Maria i deixar-se guiar per Ella 
en la seva humilitat i servei, en la seva promptitud i entrega silencioses, i transmetre amb 
l’exemple aquestes actituds. Des de la nostra Diòcesi d’Urgell demanem a la Immaculada 
Verge Maria que acompanyi els nostres estimats Germans Maristes en la fidelitat a la 
seva vocació, perquè contribueixin a crear una humanitat sempre i contínuament 
renovada, on els qui són vulnerables o descartats puguin experimentar que són valorats 
i estimats. Estimulats per l’exemple dels Germans Maristes, i en aquest mes de Maria 
que estem celebrant, tots hem de renovar el nostre «sí» marià a la voluntat de Déu, amb 
la certesa que Ell, com a Pare bo, no defraudarà la nostra esperança. 
 
† Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell 

200 anys dels Germans Maristes 
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Peio Sánchez 

Director del Departament de Cinema de l‘arquebisbat de Barcelona 

EL OTRO LADO DE LA ESPERANZA 
DIRECTOR: Aki Kaurismäki 
INTÈRPRETS: Sakari Kuosmanen, 
Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, 
entre altres 
GÈNERE: drama 
98 minuts. Alemanya, Finlàndia, 2017 

La darrera obra del director finlandès manté l’altura de les seves obres mestres —com 
Un hombre sin pasado (2002) o Le Havre (2011)— i va obtenir l’Ós de Plata del darrer 
Festival de Berlín. Novament una història de perdedors. Wikhström és un venedor 
finlandès, de 50 anys, que deixa la seva dona i el seu negoci per muntar un restaurant. 
El Khaled és un jove refugiat sirià que arriba a la capital finlandesa en un vaixell per pura 
casualitat. Juntament amb ells els treballadors del vell restaurant, una altra colla de 
malparats. Però el que és entranyable és que els descartats d’El otro lado de la 
esperanza ens mostren el millor de la humanitat, una lloança a la bondat de l’ésser humà. 

Aki Kaurismäki és un dels grans mestres del cinema europeu actual. Poc conegut del 
gran públic, la crítica més incisiva i els seus seguidors li són incondicionals. És especial 
pel seu peculiar estil narratiu, hereu dels grans del cinema mut, sobretot de Buster 
Keaton. Fa un cinema sobri en paraules, contingut en el gest, auster en decorats, saturat 
en colors gairebé pictòrics. La temàtica social es destil·la en els seus arguments d’on 
entre els perdedors s’entreveu el millor. La classe obrera i els marginats entaulen 
freqüents aliances per sobreviure en un món hostil que solen romandre fora de camp. 

Narrador emmascarat de la realitat, en aquesta ocasió tria, de protagonista secundari, 
un refugiat sirià. No és una casualitat, la responsabilitat d’Europa queda al descobert. Al 
rescat sempre hi ha un pitjor. Wikhström és un dels seus personatges als quals tot els 
surt malament, la seva dona no s’immuta gens quan ell se’n va, la seva amant prefereix 
escapar-se en un viatge impossible abans que allistar-se a l’exèrcit de derrotats. 
Sorprenentment, els que ajuden són els de baix. Els darrers 
que fitxen per l’equip perdedor són un cuiner, la 
recepcionista i el responsable de seguretat d’un restaurant 
atrotinat que serveix de pastera per navegar a les aigües de 
la supervivència difícil. 

La imaginació dels fracassats resulta portentosa, són 
capaços dels miracles més estranys. Converteixen un 
negoci de camises en un bar de menjars, un restaurant 
finlandès decrèpit en un de xinès de menjar ràpid, un garatge 
en un magatzem o en un habitatge. Les idees portentoses 
tendeixen a acabar malament, però la resistència continua. 

El otro lado de la esperanza és un elogi de la resistència dels 
pobres. Novament la salvació ve des de baix, on la humanitat 
sense recursos recupera el recurs de la dignitat compartida. 
I aquí trobem el cinema de Kaurismäki per mostrar-lo. Un magníficat magnífic que exalça 
els humils i que acomiada buits els rics. Humanisme amb gust d’Evangeli on l’ésser humà 
i Déu es besen i s’alegra l’esperit. 

Un Magníficat als pobres 
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 (Cameron Doody. 28 de marzo de 2017).- "La 
iglesia local es sumamente importante. 
Perderíamos muchas oportunidades si nos 
retiráramos de nuestras raíces territoriales. 
Se trata de permanecer visible a nivel local". 
El cardenal Reinhard Marx, arzobispo de 
Múnich y Frisinga, ha justificado así un nuevo 
proyecto para su archidiócesis en el que laicos 
asumirán a tiempo completo la dirección de 
parroquias en riesgo de cierre. 

Tal y como recoge La Croix, el purpurado presentó este nuevo proyecto ante los 180 
miembros de la asamblea plenaria del consejo diocesano el pasado 18 de marzo. La 
iniciativa de tener a laicos al mando de parroquias, explicó en aquel momento, viene a 
ser una respuesta alternativa a la opción tomada en muchos otros sitios de cerrar o 
aglomerar templos en "comunidades" pastorales: situación que, según el cardenal Marx, 
no es la más óptima. 

Aunque mengüen cada vez más el número de sacerdotes en activo y el número de 
seminaristas, afirmó Marx, hay otro factor que influye en la falta de vida en algunas 
parroquias: que la Iglesia no aprovecha tanto como puede las vocaciones de los 
fieles laicos. 

"Estamos viviendo actualmente un gran momento de cambio en la Iglesia", señaló, una 
oportunidad que puede servir para recuperar la visión de Concilio Vaticano II de la plena 
realización del "sacerdocio de los fieles". Si es que este sueño no se ha visto cumplido 
no es por defectos en la teología ni incluso por falta de espacio en la ley canónica, 
recordó el prelado, añadiendo que en lo que concierne a este ministerio de los laicos 
aún queda mucho por pensar. 

El proyecto de poner laicos al cargo de parroquias que no cuentan actualmente con 
ningún vicario asignado empezará tan pronto como este otoño, explicó el cardenal 
Marx, un miembro del consejo asesor del Papa -el conocido como C-9- y alguien que, 
con sus meros 63 años, aún tiene bastante carrera eclesiástica por delante. "Miles ya 
me han hecho saber que están convencidos que les merecerá la pena involucrarse 
y hacer el trabajo pastoral de sus parroquias", comentó al consejo diocesano respecto 
a la acogida que su proyecto ya ha tenido. 

En aras de aprovechar al máximo los dones y talentos ya presentes en las parroquias 
locales, así pues -y no de guardar luto por un pasado "etapa gloriosa" en la que 
abundaban las vocaciones al sacerdocio- el proyecto empezará, comentó por último 
el arzobispo de Múnich y Frisinga, con consultas entre representantes de la diócesis y 
feligreses de las regiones afectadas en las que se escogerán los centros de culto y los 
miembros del equipo de liderazgo. Se asesorará la vocación que tiene cada uno que se 
presente para participar en esta coordinación de la parroquia, y eso incluso con visitas 
de ordenar sacerdotes a los viri probati, hombres casados de la comunidad "de probada 
virtud". Luego se realizará un proceso de acompañamiento y evaluación de cada 
parroquia para asegurarse de que la misión de la parroquia "laica" lleve a cabo de forma 
efectiva las metas generales del plan pastoral de la archidiócesis, que pasa, entre otras 
cosas, porque la Iglesia se centre "en hacer que la gente se sienta en casa" o que 
ajuste y modernice su lenguaje "para hacerlo más comprensible". 

El cardenal Marx pondrá a laicos al frente de parroquias en riesgo de 
cierre 

https://international.la-croix.com/news/cardinals-plan-for-laypeople-to-lead-parishes/4915
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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 inscri 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2017 
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SIMPOSI BARCELONA, 25-27 MAIG 2017 

Simposi Barcelona, 25-27 Maig 2017 

Escrits amb autoritat en el judaisme i el cristianisme dels inicis: 
Origen, recopilació i significat 

Ateneu Universitari sant Pacià de Barcelona 

25 de maig (dijous) 
15:00 
1. Key Note 1: Estratègies d'autorització en els escrits d’Israel i en el judaisme dels inicis 
 Konrad Schmid, Zuric 
16:00 
2. Case Study 1: L'autoritat dels escrits d’Israel en els manuscrits de Qumran 
 Jörg Frey, Zuric 
17:00 Pausa 
17.30 
3. Case Study 2: L'autoritat dels escrits d’Israel en els Apocalipsis jueus primerencs (2 

Ba, 4Esd et al.) 
 Matthias Henze, Houston 
 
26 de maig (divendres) 
09:00 
4. Case Study 3: El significat dels Setanta en el procés d'autorització dels escrits d'Israel 
 Natalio Fernández Marcos, Madrid 
10:00 
5. Case Study 4: Jesús de Natzaret i els escrits d'Israel 
 Armand Puig i Tàrrech, Barcelona 
11:00 Pausa  

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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11:30 
6. Key Note 2: L'ús dels escrits jueus, la seva integració en els Evangelis del Nou 
Testament 
 Dieter Roth, Mainz 
12:30 
7. Key Note 3: L'ús dels textos "canònics" i "no canònics" en el cristianisme dels inicis. 

Els efectes del procés d'autorització dels escrits cristians 
 Jens Schröter, Berlín 
15:00 
8. Key Note 6: La interpretació cristiana de l'Escriptura segons la perspectiva rabínica 
 Michal Bar Asher-Siegal, Beer Sheva 
16:00 
9. Case Study 5: Marció: els escrits d'Israel i l'origen del "Nou Testament" 
 Judith Lieu, Cambridge 
17:00 Pausa 
17:30 
10. Case Study 6: La funció dels escrits d'Israel en els grups "gnòstics" 
 Jean-Daniel Dubois, París 
 
27 de maig (dissabte) 
 
09:00 
11. Case Study 7: Autoritat i cànon segons alguns escrits del cristianisme dels inicis 
 Tobias Nicklas, Ratisbona 
10:00 
12. Key Note: La producció de llibres cristians antics i l'ús d'escrits amb autoritat en el 

cristianisme dels inicis 
 Juan Chapa, Pamplona 
11:00 Pausa 
11:30 
13. Case Study 8: Salm 90-LXX: el seu ús en el judaisme i en el cristianisme dels inicis 
 Thomas J. Kraus, Zuric 
12:30 
14. Key Note 5: L’"Antic Testament" en l'argumentació patrística primerenca 
 Joseph Verheyden, Louvain 
 

HISTÒRIA DE LA REVISTA QUADERNS DE PASTORAL 

 

El Centre d’Estudis Pastorals i el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona 

es complauen en convidar-vos 

dijous, 25 de maig de 2017, a les 19,00 h. 
a la sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5. Barcelona 

Història de la revista Quaderns de Pastoral,  
un recorregut per les etapes recents de la pastoral de Catalunya. 

Presentació del llibre de Manel Simó: 
Quaderns de Pastoral (1969-2016). Una revista al servei de la fe d’un poble, 

i del web <http://cep.cpl.es> per accedir a índexs, continguts, recerca de temes i 
autors... 

http://lnk.ie/1T8EO/e=sec.general@urc.cat/http:/cep.cpl.es%3e
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Amb la participació de: 
Jaume Fontbona, president del CPL, Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona; 
Antoni Serramona, secretari del CEP, Centre d’Estudis Pastorals; 
Annabel Carbonell, cap de  redacció de Quaderns de Pastoral; 
Manel Simó, autor del llibre; 
Josep M. Domingo, director del Centre d’Estudis Pastorals. 

Al final de l’acte se servirà una copa de cava. 

LA COVA DE MANRESA 

 
1. VEGI LA NOVA WEB DE 
LA COVA: 
www.covamanresa.cat, amb 
la possibilitat de fer-hi les 
vostres matrícules.  

 2. OBERTA LA 
MATRÍCULA:  

 --  “Quan anem fent els 65, 
70 anys...” (Una època per a 
la creativitat) (24 setembre a 
21 octubre 2017) 

-- Dos mesos de Reciclatge 
en Teologia y Espiritualitat, 
amb l’Equip de Cristianisme i Justícia (14 gener a 24 març 2018) 

 3. AQUEST ESTIU CONCEDEIXI’S UNS DIES on Ignasi visqué els seus Exercicis 

 VUIT DIES D’EXERCICIS 

Juny.- 21  - 30.- Antoni Riera, sj 

Juliol.- 01 – 10.- Carles Marcet, sj / 11 – 20.-  Oriol Tuñí, sj (con Ev. Lc) / 21 – 
30.-  Josep M. Rambla, sj (complet) 

Agost.- 01 – 10.- Jaime Badiola sj / 11 – 20.- Jordi Font, sj, Maite Valls, rjm, Francesc 
Grané (personalitzats) / 11 – 20.- José. I. González Faus, sj / 21 – 30.- José Luis 
Pinilla, sj 

Setembre.- 01 -  10.- Josep M. Bullich, sj / 11 – 20.- Toni Català, sj / 21 – 30.- Adolfo 
Chércoles, sj (amb las Benaurances) 

EXERCICIS DE CONTEMPLACIÓ 

Iniciació: Juliol: 01 -10.- Joan Brulles / 21 - 30.- Esteve Forneguera y Lídia Roig 

Aprofundiment: Juliol: 11 - 20.- X. Melloni, sj (complet) / Agost: 01 -10.- X. Melloni, sj. 
(complet) 

http://www.covamanresa.cat/
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/quan-anem-arribant-als-6570anys
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/quan-anem-arribant-als-6570anys
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/dos-mesos-de-reciclatge-10a-edicio
http://www.covamanresa.cat/ca/propostes-i-formacio-espiritual/dos-mesos-de-reciclatge-10a-edicio
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LA NIT DE RÀDIO ESTEL I CATALUNYA CRISTIANA 
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CELEBREM EL DIA DE SANT FELIP NERI 
 
Dins de les festes del barri de les Tres Torres celebrem el dia de Sant Felip Neri  

La Comunitat filipense, la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri i l’Ajuntament de 
les Tres Torres  us inviten  al Cine Forum  de la pel·lícula: 

PREFIERO EL PARAÍSO 
llargmetratge  basat en la vida de Felip Neri, 

que tindrà lloc el divendres 26 de maig (festivitat de Sant Felip Neri) 

Dirigirà el fòrum José Luis Rubio Munt, fins ara professor 
de d’Història de l’Art, Anàlisi i Llenguatge Cinematogràfic, 
Història Contemporània i Història de les Religions a l’escola 
Jesuïtes–Casp i també professor a l’UB d’Arts Audiovisuals 
i als màsters d’Estudis Avançats en Història de l’Art i de 
Patrimoni Cinematogràfic. És membre, entre d’altres, del 
Laboratori d’Investigació Audiovisual de la Universitat de 
Barcelona i de l’Associació Catalana per a la Recerca i la 
Recuperació del Patrimoni Cinematogràfic i Vicepresident de 
l’Associació Espanyola d’Historiadors del Cinema... 

Lloc:  Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri carrer  Nena 
Casas 37 – 08017 
Hora:  17’30h 

 
 

NOU WEB DE L’OFICINA D’AFERS RELIGIOSOS 

Us escrivim per comunicar-vos que properament veurà la llum un nou web de l’Oficina 
d’Afers Religiosos. Serà un web amb nous apartats que s’aniran actualitzant 
periòdicament: notícies, temes destacats, articles (en format de blog), un calendari de 
festivitats religioses de l’any en curs, documentació i recursos relacionats amb l’àmbit de 
la diversitat religiosa i de dret a la llibertat religiosa, l’enllaç a la guia d’entitats religioses 
i centres de culte de l’Ajuntament de Barcelona i una agenda d’activitats de les entitats 
religioses. 

Per a l’ ”agenda de les entitats religioses” necessitem les vostres aportacions. Feu-
nos arribar les activitats extraordinàries i de caire puntual que tingueu previstes per 
aquests propers mesos. Agrairíem que de manera periòdica i a mesura que aneu tenint 
informació d’actes o activitats susceptibles de poder ser inclosos en aquesta agenda ens 
els feu arribar. 

Oficina d'Afers Religiosos 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Ajuntament de Barcelona 
  
Carrer del Comerç, 44 
08003 Barcelona 
932564342  
oar@bcn.cat 

mailto:oar@bcn.cat
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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 

Taller de Constel·lacions Familiars i Teràpia Sistèmica 
El dirigeixen Andreu Adrover Tirado i Tòfol Salas Covas  

del divendres 26 al diumenge 28 de maig de 2017 
 

Conferència 
«Entendre les religions» amb Joan Estruch 

diumenge 28 de maig de 2017 
a les 6 de la tarda 

 
Vetlla de Pentecosta 

dissabte, 3 de juny de 2017 
a les 19 

Conferència 

«Detenció preventiva abusiva a l'Àfrica» 
amb Eugène Diatta, expresident d'ACAT Senegal 

i Emili Chalaux, president ACAT 
dilluns 12 de juny de 2017 

a les 19.30 
organitzada per Acat i el Casal Loiola 

LLOC: Casal Loiola, Balmes, 138 
 

Recés d'estiu a la ciutat 
Que Déu em concedeixi parlar i pensar assenyadament 

resseguint el llibre de la Saviesa 
acompanya Conxa Adell i Cardellach 
del dilluns 28 d’agost al dissabte 2 de setembre de 2017 

 

 XIX SIMPOSI DE LA FUNDACIÓ CLARET 
«EL CRISTIANISME EN ELS RELATS MEDIÀTICS.  
NECESSITA L’ESGLÉSIA UN CANVI D’ESTRATÈGIA?» 
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XIXè Simposi 

«El cristianisme en els relats mediàtics. Necessita l’Església un canvi 
d’estratègia?» 

 

   
+ info: http://www.fundacioclaret.org/xix-simposi/ 

MAIG 
 

27 
 

Sobre el cristianisme i l’Església corren diversos 
relats als mitjans que en transmeten una 
determinada imatge, amb més o menys 
intencionalitat. 
 
En general els cristians i l’Església no es troben 
gaire còmodes amb la majoria d’aquests relats, 
perquè pensem que distorsionen força la 
realitat, subratllant el més polèmic i escandalós.Té 
raó l’Església en considerar negatius la majoria de 
relats sobre ella mateixa o en general sobre el 
cristianisme? Què en pensen els comunicadors 
que s’ho miren des de fora de l’Església? Quina 
part de responsabilitat té la mateixa Església en 
aquesta visió del cristianisme? Es mostra en 
condicions de crear relats alternatius? Arriben 
aquests relats a l’opinió pública amb prou 
credibilitat i eficàcia? Necessita l’Església un canvi 
d’estratègia? 
 
La Fundació Claret vol ajudar a plantejar i 
respondre aquestes preguntes, afavorint un diàleg 
entre perspectives diferents, que ajudi a fer crítica 
i autocrítica i a plantejar noves perspectives. 
 
 
Programa 
 
9:15-9:45h: Recepció i recollida de material. 

http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=844ea33865&e=6854e6f720


  
 
 
 
 

    30 | 34 

 
 
 

 
9:45h: presentació del Simposi, a càrrec 
de Màxim Muñoz, President de la Fundació 
Claret. 
 
10h: Ponència: «Com es perceben des l’Església 
els relats mediàtics sobre el cristianisme. Crítica, 
autocrítica i perspectives». Miquel Tresserras, 
catedràtic d’història del pensament contemporani 
a la Facultat de Comunicació Blanquerna – URL. 
 
10:45h: Comunicació: «Com es perceben des dels 
mitjans els missatges del cristianisme. Una 
experiència personal». Rafael de Ribot, 
periodista. 
 
11:30h: Descans 
 
12h: Taula Rodona-Debat obert, moderada per 
Jordi Roigé, periodista, director d’ANIMASET 
MEDIA i COMUNICACIO. Participants:  

 Paco Niebla, cap  de la secció de Societat 
d’Efe a Catalunya.  

 Pepa Masó, directora adjunta d'informació 
general. El Punt AVUI.  

 Llúcia Oliva, periodista de televisió, 
directora del documental “Santuaris de 
l’antifranquisme”.  

13:45h: Cloenda del Simposi. 
  
 

 

 

 

 

 

 

http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=11dc8e7ecd&e=6854e6f720
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ENZO BIANCHI A BARCELONA MAIG 2017 

Si la Bíblia és mirall d’allò humà, aleshores les esglésies i els cristians són cridats per 

la Bíblia mateixa a fer-se servidors de la humanitat, dels homes i de les dones del seu 

temps. Amb la convicció que la Bíblia és per l’home. I que requereix, per tant, una 

lectura humana i humanitzadora. 

Enzo Bianchi 

 

Bíblia i espiritualitat 
 
 

  
 

Dades 

 

Dimarts 6 de juny de 2017 

De les 19:00h. fins a les 21:00h. 
 

Auditori de la Facultat de Comunicació 

Blanquerna 

 

Entrada lliure prèvia inscripció 

 

Fundació Joan Maragall · 

Cristianisme i cultura 

C/ València 244, 2n · 08007 

Barcelona 

Telèfon +34 93 488 08 

88 · fjm@fundaciojoanmaragall.org 

 

Per cloure el curs Claus de lectura de 

la Bíblia -organitzat durant nou anys- 

el 6 de juny tindrà lloc  una 

conferència a càrrec d'Enzo 

BIANCHI, fundador del Monestir de 

Bose (Itàlia). 

tel:934%2088%2008%2088
tel:934%2088%2008%2088
mailto:fjm@fundaciojoanmaragall.org
http://www.monasterodibose.it/fondatore/enzo-bianchi
http://www.monasterodibose.it/fondatore/enzo-bianchi
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Formació professional a l’Escola Cristiana de Catalunya, 
una bona opció!  

En els darrers anys, la Formació Professional s’ha consolidat 
com a oferta formativa de qualitat orientada a una més directa 
inserció laboral. Així, ha esdevingut motor de transformació més 
enllà del sistema educatiu, prenent cada cop més importància la 
relació entre les empreses i les escoles, que d’aquesta manera 
poden oferir una formació de qualitat. Igualment, la Formació 
Professional ha esdevingut un element estratègic per sortir de la 
crisi. Aquesta idea ens deixa clara la importància per al nostre 
futur de mantenir i d'incrementar el prestigi dels cicles formatius 
de FP per fonamentar la nostra competitivitat i productivitat 

futura sobre bases sòlides.  
L’Escola Cristiana de Catalunya té una presència destacada en aquesta oferta, que no 
és precisament producte de l’oportunitat. El nostre col·lectiu recull els precedents 
històrics de l’acció d’institucions d’església en aquest terreny, com les de les “escoles 
professionals salesianes”, pioneres en aquesta iniciativa i que s’instauraren a les 
acaballes del segle XIX, així com tantes altres institucions que, des de finals del segle 
XIX i inicis del XX, han maldat per fer de la formació professional un genuí servei als 
alumnes i al país.  
Des d’aquesta perspectiva, la Fundació Escola Cristiana ha volgut sempre enfocar 
aquests estudis des d’un àmbit ben específic -i ha disposat en tot moment d’una secció 
concreta, que ha col·laborat activament amb el conjunt d’escoles que incorporen a la 
seva tasca aquesta oferta educativa- i ha actuat i actua de pont i interlocució tant amb 
els sectors socials i productius com amb l’administració educativa.  
La diversitat de cicles formatius de què disposa el sistema educatiu actual permet escollir 
l’opció més adient per a cada situació, i obtenir així una titulació que facilita la progressió 
en el mateix sistema i la incorporació al mercat laboral.  
Per al proper curs, l’oferta abasta 73 títols diferents corresponents a 22 famílies 
professionals, oferts per 53 centres docents. Aquests centres ofereixen Formació 
Professional en diferents modalitats:  

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

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

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

marcar el seu propi ritme d’aprenentatge.  
L’oferta es completa amb un conjunt de programes de formació inicial (PFI), impartit en 
14, amb els cursos d’accés al cicles formatius de grau mitjà (CAM) i de grau superior 
(CAS) i dels de preparació de la prova d’accés als cicles formatius de formació 
professional de grau superior.  
Un fet diferenciador del conjunt de centres de l’Escola Cristiana de Catalunya és el 
seguiment i acompanyament tutorial, que es fa no només a l’escola, sinó a les empreses 
vinculades, que és on realment es pot veure el fruit directe dels coneixements adquirits.  
Tota l’oferta de formació professional inicial de les escoles adherides a la FECC per al 
proper curs està recollida en una guia que podeu consultar a través del següent enllaç. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 642 | 22.05.2017 
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Les trobem recollint fruita al costat dels temporers, treballant a la cuina d'un restaurant, 
netejant oficines, vivint a desert... Són les Germanetes de Jesús, una congregació 
senzilla, petita i humil que va néixer a Algèria fa 80 anys. Les religioses són presents a 
més de 60 països i tenen com a principi viure amb els pobres i com els pobres. “Signes 
dels temps” entrevista Rosaura Rodrigo, germaneta de Jesús. La conversa s’ha gravat 
a la parròquia de Santa Maria de Corbera de Llobregat. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 28 de maig de 2017, diumenge. 
Hora: 10.55 h. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

   MAIG   | 2017 
29 dl CEVRE - Formació inicial 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

   JUNY  | 2017 
4 dg Pentecosta 

5 dl CEVRE - Formació inicial 

11 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

12 dl CEVRE - Formació inicial 

14 dC URC- Junta directiva  

19 dl CEVRE - Formació inicial 

23 dv Sagrat Cor de Jesús 

24 ds Sant Joan 

Signes dels temps a TV3 : « Germanetes de Jesús » 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

mailto:sec.general@urc.cat
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 
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