
  
 

 

« Si somrius mentre camines, és que vas on vols anar! » Jorge J.Soler 
Il·lustració: Eli Serra  

Bon any 2018 

Barcelona, 28 de desembre de 2017                                                                              ANY X. núm.        
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A les portes d’un any nou, 
2018, em venen al cor les 
paraules de Pere: “Nosaltres, 
tal com ell ens ha promès, 
esperem un cel nou i una 
terra nova, on regnarà la 
justícia” (2Pe 3,13). Parla del 
món futur, de l’escatologia. El 
regne de la justícia és la 
característica de la terra nova. 
L’absència de justícia, per tant, 
és el tret de la terra on vivim. 
No cal ser massa perspicaç per reconèixer la veritat d’aquesta afirmació. Violència, gent a 
la presó o a l’exili, amenaces, impunitat, cortines de fum, defensa de la llei mitjançant 
incompliments de la llei, depuracions, negació de la diversitat, atacs a la cultura i a la 
llengua, mentides sistemàtiques, manipulacions descarades, indefensió jurídica, 
polarització social, desprotecció de les classes empobrides, mitjans de comunicació que 
menteixen sense escrúpols, corrupció sistemàtica en el camp econòmic, lluita aferrissada 
per mantenir el poder, clavegueres sense fre, immigrants eliminats en aigües 
internacionals, institucions que cerquen el seus interessos... Unes persones senten ràbia 
davant d’aquest panorama desolador; altres, tristor i impotència. En aquests darrers 
mesos ha esclatat al nostre país una crisi crònica de proporcions gegantines, que explica 
la situació que acabo de descriure a grans trets. Un seguit de flaixos, que han perdut el 
color de la joia. S’ha parlat darrerament de la fractura social. No es poden oblidar els 
antecedents, si es vol comprendre la situació. Recollida de milions  de signatures per 
interessos electorals contra un estatut que va seguir tots els camins de la legalitat, però 
que no van actuar de la mateixa manera els seus detractors. Impuls d’un nou partit, 
propulsat des de dalt, per produir la fractura interna mitjançant l’atac al millor instrument 
educatiu per afavorir la cohesió social. Omissions sistemàtiques en la recerca de 
solucions, pèssima lectura de la realitat per instàncies de poder i emporis mediàtics tot 
dient que el suflé baixava. Aplicació de 155 per fer el que es vulgui, legal o no. Errors 
interns del país, presses exagerades, previsions massa optimistes.  No sé què passarà el 
21D. Al moment d’escriure aquest article falten cinc dies. Tot era bastant més fàcil al seus 
inicis: deixant votar o seient a la taula per negociar la solució dels problemes reals. No ha 
estat així. Qui té el poder ha deixat podrir el problema emparant-se en un concepte retòric 
de la legalitat, que ha segrestat en benefici propi. I ara què? 

Pere segueix escrivint a la seva carta: “Estimats, mentre espereu això, esforceu-vos 
perquè ell us trobi en pau, immaculats i irreprensibles, i penseu que la paciència de 
nostre Senyor us dóna l'oportunitat de salvar-vos”. Què hem de fer? Tenim realment 
una oportunitat? Com viure en pau en aquests temps convulsos? Un cristià, fins i tot si es 
manté al marge d’una opció de partit, pot callar davant de la vulneració dels drets 
humans? Sense un esforç profund, sense una conversió personal i social, sense obertura 
als dons de Déu... la pau serà una quimera. I sense pau el sofriment evitable està garantit.  

Malgrat tot, bon any 2018. 
 

Lluís Serra Llansana 

Esperem un nou cel i una nova terra 
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Queridos hermanos y hermanas, feliz Navidad. 

Jesús nació de María Virgen en Belén. No nació por voluntad humana, sino por el don de 
amor de Dios Padre, que «tanto amó al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo 
el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16). 

Este acontecimiento se renueva hoy en la Iglesia, peregrina en el tiempo: en la liturgia de 
la Navidad, la fe del pueblo cristiano revive el misterio de Dios que viene, que toma 
nuestra carne mortal, que se hace pequeño y pobre para salvarnos. Y esto nos llena de 
emoción, porque la ternura de nuestro Padre es inmensa. 

Los primeros que vieron la humilde gloria del Salvador, después de María y José, fueron 
los pastores de Belén. Reconocieron la señal que los ángeles les habían dado y adoraron 
al Niño. Esos hombres humildes pero vigilantes son un ejemplo para los creyentes de 
todos los tiempos, los cuales, frente al misterio de Jesús, no se escandalizan por su 
pobreza, sino que, como María, confían en la palabra de Dios y contemplan su gloria con 

mirada sencilla. Ante el misterio del 
Verbo hecho carne, los cristianos de 
todas partes confiesan, con las 
palabras del evangelista Juan: 
«Hemos contemplado su gloria: 
gloria como del Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad» (1,14). 

Por esta razón, mientras el mundo 
se ve azotado por vientos de guerra 
y un modelo de desarrollo ya caduco 
sigue provocando degradación 
humana, social y ambiental, la 
Navidad nos invita a recordar la 

señal del Niño y a que lo reconozcamos en los rostros de los niños, especialmente de 
aquellos para los que, como Jesús, «no hay sitio en la posada» (Lc 2,7). 

Vemos a Jesús en los niños de Oriente Medio, que siguen sufriendo por el aumento de 
las tensiones entre israelíes y palestinos. En este día de fiesta, invoquemos al Señor 
pidiendo la paz para Jerusalén y para toda la Tierra Santa; recemos para que entre las 
partes implicadas prevalezca la voluntad de reanudar el diálogo y se pueda finalmente 
alcanzar una solución negociada, que permita la coexistencia pacífica de dos Estados 
dentro de unas fronteras acordadas entre ellos y reconocidas a nivel internacional. Que el 
Señor sostenga también el esfuerzo de todos aquellos miembros de la Comunidad 
internacional que, movidos de buena voluntad, desean ayudar a esa tierra martirizada a 
encontrar, a pesar de los graves obstáculos, la armonía, la justicia y la seguridad que 
anhelan desde hace tanto tiempo. 

Vemos a Jesús en los rostros de los niños sirios, marcados aún por la guerra que ha 
ensangrentado ese país en estos años. Que la amada Siria pueda finalmente volver a 
encontrar el respeto por la dignidad de cada persona, mediante el compromiso unánime 
de reconstruir el tejido social con independencia de la etnia o religión a la que se 
pertenezca. Vemos a Jesús en los niños de Irak, que todavía sigue herido y dividido por 
las hostilidades que lo han golpeado en los últimos quince años, y en los niños de Yemen, 

Missatge de Nadal del papa Francesc 
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donde existe un conflicto en gran parte olvidado, con graves consecuencias humanitarias 
para la población que padece el hambre y la propagación de enfermedades. 

Vemos a Jesús en los niños de África, especialmente en los que sufren en Sudán del Sur, 
en Somalia, en Burundi, en la República Democrática del Congo, en la República 
Centroafricana y en Nigeria. 

Vemos a Jesús en todos los niños de aquellas zonas del mundo donde la paz y la 
seguridad se ven amenazadas por el peligro de las tensiones y de los nuevos conflictos. 
Recemos para que en la península coreana se superen los antagonismos y aumente la 
confianza mutua por el bien de todo el mundo. Confiamos Venezuela al Niño Jesús para 
que se pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el 
bien de todo el querido pueblo venezolano. Vemos a Jesús en los niños que, junto con 
sus familias, sufren la violencia del conflicto en Ucrania, y sus graves repercusiones 
humanitarias, y recemos para que, cuanto antes, el Señor conceda la paz a ese querido 
país. 

Vemos a Jesús en los niños cuyos padres no tienen trabajo y con gran esfuerzo intentan 
ofrecer a sus hijos un futuro seguro y pacífico. Y en aquellos cuya infancia fue robada, 
obligados a trabajar desde una edad temprana o alistados como soldados mercenarios 
sin escrúpulos. 

Vemos a Jesús en tantos niños 
obligados a abandonar sus países, a 
viajar solos en condiciones 
inhumanas, siendo fácil presa para los 
traficantes de personas. En sus ojos 
vemos el drama de tantos emigrantes 
forzosos que arriesgan incluso sus 
vidas para emprender viajes 
agotadores que muchas veces 
terminan en una tragedia. Veo a Jesús 
en los niños que he encontrado 
durante mi último viaje a Myanmar y 
Bangladesh, y espero que la 
comunidad internacional no deje de trabajar para que se tutele adecuadamente la 
dignidad de las minorías que habitan en la Región. Jesús conoce bien el dolor de no ser 
acogido y la dificultad de no tener un lugar donde reclinar la cabeza. Que nuestros 
corazones no estén cerrados como las casas de Belén. 

Queridos hermanos y hermanas: 

También a nosotros se nos ha dado una señal de Navidad: «Un niño envuelto en 
pañales…» (Lc 2,12). Como la Virgen María y san José, y los pastores de Belén, 
acojamos en el Niño Jesús el amor de Dios hecho hombre por nosotros, y esforcémonos, 
con su gracia, para hacer que nuestro mundo sea más humano, más digno de los niños 
de hoy y de mañana. 

A vosotros queridos hermanos y hermanas, llegados a esta plaza de todas las partes del 
mundo, y a cuantos os unís desde diversos países por medio de la radio, la televisión y 
otros medios de comunicación, os dirijo mi cordial felicitación. 

Que el nacimiento de Cristo Salvador renueve los corazones, suscite el deseo de construir 
un futuro más fraterno y solidario, y traiga a todos alegría y esperanza. Feliz Navidad. 
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Som ja a la vigília del nou any del Senyor 2018. Tots som convidats a entrar-hi amb 
alguns bons propòsits. Tenim per endavant dotze mesos per omplir-los amb bones obres. 
Fa pensar molt, en aquest sentit, la inscripció llatina que hi ha al rellotge de la sagristia de 
la catedral de Barcelona, que diu: «Dum tempus habemus operemur bonum» («Ara que 
tenim temps, fem el bé») (Ga 6,10). 

Aquest any 2018 la nostra comunitat diocesana té unes tasques a complir, tasques que 
poden esdevenir propòsits per a l’any que comença. La primera és la publicació i 
l’aplicació del nou Pla Pastoral Diocesà. En el moment de cloure l’Any de la 
Misericòrdia, a la basílica de Santa Maria del Mar, el 19 de novembre de 2016, vaig 
proposar a tota la diòcesi iniciar un treball amb projecció de futur: la preparació personal i 
comunitària -en la línia d’una conversió pastoral i missionera- d’un Pla Pastoral Diocesà 

«Propòsits eclesials per al nou any» 

https://www.esglesiabarcelona.cat/carta-dominical/carta-dominical-proposits-eclesials-per-al-nou-any/
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que ens ajudés a fer realitat en nosaltres la pràctica de la misericòrdia. Es varen rebre 
moltes respostes, de grups i de persones individuals. Totes han estat estudiades i 
estructurades per esdevenir la pauta per a la redacció del nou Pla, que ha d’inspirar 
l’acció pastoral en la nostra diòcesi durant el proper trienni. 

Aquest treball comú va començar coincidint amb el temps de Quaresma de l’any que 
acabem. Ara ja tenim enllestit el nou Pla, que serà presentat a tots els diocesans 
coincidint també amb la Quaresma del nou any. Quan la litúrgia ens convida a celebrar la 
Resurrecció de Crist, presentarem i treballarem el text del nou Pla Pastoral, perquè ens 
ajudi a ser més fidels al Senyor i a l’Evangeli. 

Aquest és, doncs, el primer dels nostres propòsits per al nou any. Les respostes rebudes 
manifestaven una gran sintonia amb les orientacions donades pel papa Francesc per a 
tota l’Església. Em plau subratllar aquest fet, perquè manifesta la sensibilitat i la vitalitat 
dels cristians d’aquesta terra en el seguiment de Jesucrist en els nostres temps. Donem 
gràcies a Déu per aquesta harmonia. 

 Un segon propòsit per al 
nou any és la celebració del 
vuitè centenari de la 
fundació de l’Orde de la 
Mercè. El fet s’esdevingué 
l’agost de l’any 1218, a la 
catedral de Barcelona. Hi 
tingué una gran 
responsabilitat el que era 
aleshores el bisbe de 
Barcelona, Berenguer de 
Palou, que oferí la creu de la 
catedral per incorporar-la a 
l’escut i a l’hàbit dels 
religiosos de la nova 
institució. Per obra sobretot 
del laic sant Pere Nolasc va 

néixer un orde religiós dedicat a la redempció dels captius, una greu necessitat social 
d’aquell temps. Aquesta commemoració ens fa pensar en les necessitats socials i en les 
respostes que hem de donar com a Església en el present. Aquesta commemoració és 
també un repte i un compromís. Ens comprometem a servir el nostre poble i a contribuir a 
la seva cohesió social, seguint una línia que ha estat una constant en l’acció pastoral 
diocesana i que creiem que continuarà donant bons fruits en el futur. 

I el tercer propòsit, per no citar-ne més, és treballar per la pau i per la concòrdia al 
nostre país, a les nostres famílies, a les pròpies vides i a tot el món. La pau és el que 
tots desitgem, és el cant que van dur els àngels als pastors a Betlem i és el nom del 
Messies, Príncep de la Pau. I aquesta és la petició que, en començar l’any nou, farem 
demà a la Jornada Mundial per la Pau. 

† Cardenal Joan Josep Omella 
Arquebisbe de Barcelona 
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«La no violència: un estil de política per a la pau» 

1. Al començament d’aquest nou any formulo els meus més sincers desitjos de pau per 
als pobles i per a les nacions del món, per als Caps d’Estat i de Govern, així com per als 
responsables de les comunitats religioses i dels diversos sectors de la societat civil. 
Desitjo la pau a cada home, dona, nen i nena, alhora que prego perquè la imatge i 
semblança de Déu en cada persona ens permeti reconèixer-nos els uns als altres com a 

dons sagrats, dotats d’una immensa 
dignitat. Especialment en les situacions de 
conflicte, respectem la seva «dignitat més 
profunda»[1] i fem de la no violència activa 
el nostre estil de vida. 

Aquest és el Missatge per a la 50ª Jornada 
Mundial de la Pau. En el primer, el beat 
Papa Pau VI es va dirigir, no només als 
catòlics sinó a tots els pobles, amb 
paraules inequívoques: «Ha aparegut 
finalment amb molta claredat que la pau és 
la línia única i veritable del progrés humà 
(no les tensions de nacionalismes 
ambiciosos, ni les conquestes violentes, ni 

les repressions portadores d’un fals ordre civil)». Va advertir del «perill de creure que les 
controvèrsies internacionals no es poden resoldre pels camins de la raó, és a dir de les 
negociacions fundades en el dret, la justícia, l’equitat, sinó només pels de les forces 
espantoses i mortíferes». Per contra, citant Pacem in terris del seu predecessor sant Joan 
XXIII, exaltava «el sentit i l’amor de la pau fundada sobre la veritat, sobre la justícia, sobre 
la llibertat, sobre l’amor»[2]. Impressiona l’actualitat d’aquestes paraules, que avui són 
igualment importants i urgents com fa cinquanta anys. 

En aquesta ocasió desitjo reflexionar sobre la no violència com un estil de política per a la 
pau, i demano a Déu que es conformin a la no violència els nostres sentiments i valors 
personals més profunds. Que la caritat i la no violència guiïn la manera de tractar-nos en 
les relacions interpersonals, socials i internacionals. Quan les víctimes de la violència 
vencen la temptació de la venjança, es converteixen en els protagonistes més creïbles en 
els processos no violents de construcció de la pau. Que la no violència esdevingui, des 
del nivell local i quotidià fins a l’ordre mundial, en l’estil característic de les nostres 
decisions, de les nostres relacions, de les nostres accions i de la política en totes les 
seves formes. 

Un món fragmentat 

2. El segle passat va ser devastat per dues horribles guerres mundials, va conèixer 
l’amenaça de la guerra nuclear i un gran nombre de nous conflictes, però avui 
lamentablement estem davant d’una terrible guerra mundial per parts. No és fàcil saber si 
el món actualment és més o menys violent del que ho va ser en el passat, ni si els 
moderns mitjans de comunicació i la mobilitat que caracteritza la nostra època ens fa més 
conscients de la violència o ens fa més habituats a ella. 

Missatge del papa Francesc per la 50a Jornada Mundial de la Pau  
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En qualsevol cas, aquesta violència que es comet «per parts», de maneres i nivells 
diversos, provoca un enorme sofriment que coneixem bé: guerres a diferents països i 
continents; terrorisme, criminalitat i atacs armats impredictibles; abusos contra els 
emigrants i les víctimes del tràfic de persones; devastació del medi ambient. Amb quina 

finalitat? La violència, permet 
assolir objectius de valor 
durador? Tot el que obté, ¿no es 
redueix a desencadenar 
represàlies i espirals de conflicte 
letals que beneficien només 
alguns «senyors de la guerra»? 

La violència no és la solució per 
al nostre món fragmentat. 
Respondre amb violència a la 
violència duu, en el millor dels 
casos, a l’emigració forçada i a 
un enorme sofriment, ja que les 
grans quantitats de recursos que 
es destinen a objectius militars 

són sostretes de les necessitats quotidianes dels joves, de les famílies en dificultat, dels 
ancians, dels malalts, de la gran majoria dels habitants del món. En el pitjor dels casos, 
duu a la mort física i espiritual de molts, si no de tots. 

La Bona Notícia 

3. També Jesús va viure en temps de violència. Ell va ensenyar que el veritable camp de 
batalla, en el qual s’enfronten la violència i la pau, és el cor humà: «Perquè de dins, del 
cor de l’home, surten els pensaments perversos» (Mc 7,21). De tota manera el missatge 
de Crist, davant d’aquesta realitat, ofereix una resposta radicalment positiva: ell va 
predicar incansablement l’amor incondicional de Déu que acull i perdona, i va ensenyar 
als seus deixebles a estimar els enemics (cf. Mt 5,44) i a parar l’altra galta (cf. Mt 5,39). 
Quan va impedir que l’adúltera fos lapidada pels seus acusadors (cf. Jn 8,1-11) i quan, la 
nit abans de morir, va dir a Pere que tornés l’espasa a la beina (cf. Mt 26,52), Jesús va 
traçar el camí de la no violència, que va seguir fins al final, fins a la creu, mitjançant la 
qual va construir la pau i va fer destruir l’enemistat (cf. Ef 2,14-16). Per això, qui acull la 
Bona Notícia de Jesús reconeix la seva pròpia violència i es deixa guarir per la 
misericòrdia de Déu, convertint-se alhora en instrument de reconciliació, segons 
l’exhortació de sant Francesc d’Assís: «Que la pau que anuncieu amb els llavis la tingueu, 
i en major mesura, en els vostres cors»[3]. 

Ser avui veritables deixebles de Jesús significa també acceptar la seva proposta de la no 
violència. Aquesta —com ha afirmat el meu predecessor Benet XVI— «és realista, perquè 
té en compte que en el món hi ha massa violència, massa injustícia i, per tant, només es 
pot superar aquesta situació contraposant un plus d’amor, un plus de bondat. Aquest 
“plus” ve de Déu»[4]. I afegia amb força: «per als cristians la no violència no és un mer 
comportament tàctic, sinó més aviat una manera de ser de la persona, l’actitud de qui està 
tan convençut de l’amor de Déu i del seu poder, que no té por d’afrontar el mal únicament 
amb les armes de l’amor i de la veritat. L’amor als enemics constitueix el nucli de la 
“revolució cristiana”»[5]. Precisament, l’evangeli de l’estimeu els vostres enemics (cf. Lc 
6,27) és considerat com «la charta magna de la no violència cristiana», que no s’ha 
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d’entendre com un «rendir-se davant del mal […], sinó a respondre al mal amb el bé (cf. 
Rm 12,17-21), trencant d’aquesta manera la cadena de la injustícia»[6]. 

Més fort que la violència 

4. Moltes vegades la no violència s’entén com a rendició, desinterès i passivitat, però en 
realitat no és així. Quan la Mare Teresa va rebre el premi Nobel de la Pau, l’any 1979, va 
declarar nítidament el seu missatge de la no violència activa: «A les nostres famílies no 
tenim necessitat de bombes i armes, de destruir per portar la pau, sinó de viure units, 
estimant-nos els uns als altres […]. I aleshores serem capaços de superar tot el mal que 
hi ha al món»[7]. Perquè la força de les armes és enganyosa. «Mentre els traficants 
d’armes fan la seva feina, hi ha pobres constructors de pau que donen la vida només per 
ajudar una persona, una altra, una altra»; per a aquests constructors de la pau, la Mare 
Teresa és «un símbol, una icona dels nostres temps»[8]. El passat mes de setembre vaig 
tenir la gran alegria de proclamar-la santa. He elogiat la seva disponibilitat envers tothom 
mitjançant «l’acollida i la defensa de la vida humana, tant de la no nascuda com de 
l’abandonada i descartada […]. S’ha inclinat sobre les persones defallides, que moren 
abandonades a la vora dels carrers, reconeixent la dignitat que Déu els havia donat; ha fet 
sentir la seva veu als poderosos de la terra, perquè reconeguessin les seves culpes 
davant dels crims —davant dels crims!— de la pobresa creada per ells mateixos»[9]. Com 
a resposta —i en això representa milers, 
més encara, milions de persones—, la 
seva missió és sortir a l’encontre de les 
víctimes amb generositat i dedicació, 
tocant i embenant els cossos ferits, 
guarint les vides trencades. 

La no violència practicada amb decisió i 
coherència ha produït resultats 
impressionants. No s’oblidaran mai els 
èxits obtinguts per Mahatma Gandhi i 
Khan Abdul Ghaffar Khan en 
l’alliberament de l’Índia, i de Martin 
Luther King Jr. contra la discriminació 
racial. En especial, les dones són 
freqüentment líders de la no violència, 
com, per exemple, Leymah Gbowee i 
milers de dones liberianes, que han organitzat trobades de pregària i protesta no violenta 
(pray-ins), obtenint negociacions d’alt nivell per a la conclusió de la segona guerra civil a 
Libèria. 

No podem oblidar el decenni crucial conclòs amb la caiguda dels règims comunistes a 
Europa. Les comunitats cristianes han contribuït amb la seva pregària insistent i la seva 
acció valenta. Ha tingut una influència especial el ministeri i el magisteri de sant Joan Pau 
II. A l’encíclica Centesimus annus (1991), el meu predecessor, reflexionant sobre els 
esdeveniments de 1989, va posar en evidència que un canvi crucial en la vida dels 
pobles, de les nacions i dels estats es realitza «a través d’una lluita pacífica, que utilitza 
només les armes de la veritat i de la justícia»[10]. Aquest itinerari de transició política vers 
la pau ha estat possible, en part, «pel compromís no violent d’homes que, resistint-se 
sempre a cedir al poder de la força, han sabut trobar, una vegada i una altra, formes 
eficaces per donar testimoni de la veritat». I concloïa: «Tant de bo els homes aprenguin a 
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lluitar per la justícia sense violència, renunciant a la lluita de classes en les controvèrsies 
internes, així com a la guerra en les internacionals»[11]. 

L’Església s’ha compromès en el desenvolupament d’estratègies no violentes per a la 
promoció de la pau en molts països, implicant-hi fins i tot els actors més violents en un 
major esforç per a construir una pau justa i duradora. 

Aquest compromís en favor de les víctimes de la injustícia i de la violència no és un 
patrimoni exclusiu de l’Església Catòlica, sinó que és propi de moltes tradicions religioses, 
per a les quals «la compassió i la no violència són essencials i indiquen el camí de la 
vida»[12]. Ho reafirmo amb força: «Cap religió no és terrorista»[13]. La violència és una 
profanació del nom de Déu[14]. No ens cansem mai de repetir-ho: «No es pot utilitzar mai 
el nom de Déu per justificar la violència. Només la pau és santa. Només la pau és santa, 
no la guerra»[15]. 

L’arrel domèstica d’una política no violenta 

5. Si l’origen d’on brolla la violència es troba en el cor dels homes, aleshores és 
fonamental recórrer el camí de la no violència en primer lloc en el si de la família. És part 
d’aquella alegria que vaig presentar, el passat mes de març, en l’Exhortació apostòlica 
Amoris laetitia, com a conclusió dels dos anys de reflexió de l’Església sobre el matrimoni 
i la família. La família és l’espai indispensable en el qual els cònjuges, pares i fills, 
germans i germanes aprenen a comunicar-se i a cuidar-se els uns als altres de manera 
desinteressada, i on els desacords o fins i tot els conflictes han de ser superats no amb la 
força, sinó amb el diàleg, el respecte, la recerca del bé de l’altre, la misericòrdia i el 

perdó[16]. Des del si de 
la família, l’alegria es 
propaga al món i 
s’irradia a tota la 
societat[17]. 

D’altra banda, una ètica 
de fraternitat i de 
coexistència pacífica 
entre les persones i 
entre els pobles no pot 
basar-se sobre la lògica 
de la por, de la violència 
i de l’entossudiment, 

sinó sobre la responsabilitat, el respecte i el diàleg sincer. En aquest sentit, faig una crida 
a favor del desarmament, com també de la prohibició i abolició de les armes nuclears: la 
dissuasió nuclear i l’amenaça certa de la destrucció recíproca, no poden servir de base a 
aquest tipus d’ètica[18]. Amb la mateixa urgència suplico que s’aturi la violència domèstica 
i els abusos a dones i infants. 

El Jubileu de la Misericòrdia, conclòs el passat mes de novembre, ens ha convidat a mirar 
dins del nostre cor i a deixar que hi entri la misericòrdia de Déu. L’any jubilar ens ha fet 
prendre consciència del gran nombre i varietat de persones i de grups socials que són 
tractats amb indiferència, que són víctimes d’injustícia i pateixen violència. Ells formen 
part de la nostra «família», són els nostres germans i germanes. Per això, les polítiques 
de no violència han de començar dins dels murs de casa per després estendre’s a tota la 
família humana. «L’exemple de santa Teresa de Lisieux ens convida a la pràctica del petit 
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camí de l’amor, a no perdre l’oportunitat d’una paraula amable, d’un somriure, de 
qualsevol petit gest que sembri pau i amistat. Una ecologia integral també està feta de 
simples gestos quotidians on trenquem la lògica de la violència, de l’aprofitament, de 
l’egoisme»[19]. 

La meva crida 

6. La construcció de la pau mitjançant la no violència activa és un element necessari i 
coherent del continu esforç de l’Església per a limitar l’ús de la força per mitjà de les 
normes morals, a través de la seva participació en les institucions internacionals i gràcies 
també a l’aportació competent de tants cristians en l’elaboració de normatives a tots els 
nivells. Jesús mateix ens ofereix un «manual» d’aquesta estratègia de construcció de la 
pau en l’així anomenat Sermó de la muntanya. Les vuit benaurances (cf. Mt 5,3-10) tracen 
el perfil de la persona que podem definir benaurada, bona i autèntica. Feliços els humils 

—diu Jesús—, els 
compassius, els qui treballen 
per la pau, i els nets de cor, 
els qui tenen fam i set de ser 
justos. 

Aquest és també un 
programa i un desafiament 
per als líders polítics i 
religiosos, per als 
responsables de les 
institucions internacionals i 
els dirigents de les empreses 
i dels mitjans de comunicació 
de tot el món: aplicar les 
benaurances en 

l’acompliment de les seves pròpies responsabilitats. És el desafiament de construir la 
societat, la comunitat o l’empresa, de la qual són responsables, amb l’estil dels 
treballadors per la pau; de donar mostres de misericòrdia, rebutjant descartar les 
persones, danyar l’ambient i voler vèncer a qualsevol preu. Això exigeix estar disposats a 
«acceptar sofrir el conflicte, resoldre’l i transformar-lo en l’etapa d’un nou procés»[20]. 

Treballar d’aquesta manera significa escollir la solidaritat com a estil per a realitzar la 
història i construir l’amistat social. La no violència activa és una manera de mostrar 
veritablement com, de veritat, la unitat és més important i fecunda que el conflicte. Tot en 
el món està íntimament interconnectat[21]. Pot passar que les diferències generin xocs: 
afrontem-los de forma constructiva i no violenta, de manera que «les tensions i els 
oposats [puguin] assolir una unitat pluriforme que engendra nova vida», conservant «les 
virtualitats valuoses de les polaritats en pugna»[22]. 

L’Església Catòlica acompanyarà tota temptativa de construcció de la pau també amb la 
no violència activa i creativa. L’1 de gener de 2017 començarà a fer camí el nou Dicasteri 
per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, que ajudarà l’Església a promoure, 
amb creixent eficàcia, «els incommensurables béns de la justícia, la pau i la protecció de 
la creació» i de la sol·licitud envers els emigrants, «els necessitats, els malalts i els 
exclosos, els marginats i les víctimes dels conflictes armats i de les catàstrofes naturals, 
els empresonats, els aturats i les víctimes de qualsevol forma d’esclavitud i de 
tortura»[23]. 
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En conclusió 

 7. Com és tradició, signo aquest Missatge 
el 8 de desembre, festa de la Immaculada 
Concepció de la Benaurada Verge Maria. 
Maria és Reina de la Pau. En el Naixement 
del seu Fill, els àngels glorificaven Déu 
desitjant pau a la terra als homes i dones 
de bona voluntat (cf. Lc 2,14). Demanem a 
la Verge que sigui ella qui ens guiï. 

«Tots desitgem la pau; moltes persones la 
construeixen cada dia amb petits gestos; 
molts pateixen i suporten pacientment la 
fatiga d’intentar edificar-la»[24]. El 2017, 
comprometem-nos amb la nostra pregària i 
acció a ser persones que apartin del seu 
cor, de les seves paraules i dels seus 
gestos la violència, i a construir comunitats 
no violentes, que tinguin cura de la casa 
comuna. «Res no és impossible si ens 
dirigim a Déu amb la nostra pregària. Tots 
podem ser artesans de la pau»[25]. 

Vaticà, 8 de desembre de 2016 

Francesc 

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

GLÒRIA BARRETE 
Barcelona. Servei especial 

La Vanguardia,  
17 desembre 2017 

Viure en comunitat està a l’alça. El cohousing o les ecoaldees són alguns dels termes que 
s’estan posant de moda. Però ja fa segles que la vida en Comunitat és una realitat al món 
de l’Església. La vida religiosa té com a principi bàsic la vida en comunitat: compartir 
béns, treball i rutina i posarho al Servei d’un objectiu comú. L’Institut Marista obre una 
nova via de vida comunitària, les comunitats internacionals del projecte La Valla 200. 
Laics i religiosos, joves i grans, matrimonis i germans maristes, tots junts creant les 
anomenades comunitats internacionals per a un nou començament. Unes comunitats que 
no viuen aïllades o en llocs rurals i bucòlics, sinó que s’insereixen en la vida diària de 
ciutats, pobles i barris desafavorits per treballar amb aquells que es troben “a les perifèries 
existencials i geogràfiques”.  

El projecte La Valla 200 va ser llançat l’any 2015. El superior general dels Maristes, que 
llavors era el català Emili Turú, va convidar tot l’Institut a afegir-s’hi. Van respondre unes 
90 persones, “de tots els continents, edats i estats socials”, explica el germà marista Àngel 
Medina des de Roma. Les persones que ja viuen en comunitat han rebut abans una 
formació específica. “Un programa de formació no institucionalitzat, en què viuen en cases 

Un projecte per viure en comunitats internacionals 
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rurals i en petites fraternitats, com a temps de prova”. Després d’aquesta formació ja se’ls 
envia allà on és necessari. 

Es concreta així un canvi de 
tendència en els projectes 
maristes formats per germans: 
religiosos no sacerdots,  però no 
perd ni canvia res de la intuïció 
original de Champagnat ara fa 
dos segles. El carisma originari 
era treballar pels infants i joves 
en situación de vulnerabilitat. I 
això s’ha concretat durant anys 
“en exclusivitat en l’àmbit 
educatiu formal perquè era 
l’àmbit que es necessitava a la 
societat”, explica Medina. Amb noves fórmules l’Institut Marista aposta ara pel que en 
diuen un nou començament focalitzat en “altres joves que viuen als marges de la vida”. 

Ja tenen sis comunitats en marxa.Una a Ciutat del Cap, a Sudàfrica, on treballen amb 
nombroses famílies que han quedat desemparades al desaparèixer les fàbriques de la 
zona. També compten amb dues comunitats a Europa. Una a Sicília, que treballa amb 
refugiats joves, de primera i segona acollida, i l’altra a Romania,a Moinesti. Una comunitat 

que s’està formant ara i que treballarà amb infants de pares i mares que han marxat als 
països d’Europa a treballar. La quarta comunitat és a Sydney, al barri de Mount Druitt, on 

es treballa amb 
aborígens i 
descendents, amb 
immigrants de diferents 
països d’Àsia. Treballen 
amb infants que estan 
fora del sistema 
educatiu. La cinqueña 
comunitat de religiosos i 
laics es troba enmig de 
tres fronteres, entre 
Equador, Colòmbia i el 
Brasil, a la triple 
frontera de l’Amazònia. 
Treballen amb 
comunitats riberenques 
i amb indígenes que 
estan exposats al tràfic 

de persones i on els infants pateixen una gran desprotecció perquè després de la primària 
han d’anar a les ciutats i viuen sovint com a quasi esclaus de les famílies d’acollida. 

La sisena comunitat és a Nova York, al barri de East Harlem, a prop de Manhattan. 
Ajuden immigrants llatins sense papers. Atenen famílies amb pares amb risc de ser 
expulsats i els fills amb el mateix risc d’expulsió o amb risc de quedar orfes. Cada 
comunitat d’aquestes està formada per quatre membres. I ja hi ha sis persones més que 
estan treballant a l’Àsia, a Cambodja, a Sri Lanka i a les Filipines, 
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L’Escola Cintra hem participat en 
l’elaboració de la catifa de flors al 
Mosaic de Miró, organitzada per 
l’Associació d’Amics de la Rambla amb 
motiu de les Festes del Roser (del 7 al 
12 d’octubre).  

El disseny d’aquest any incorporava 
pedres pintades de negre per fer tota 
la circumferència del Mosaic. 
L’alumnat de la nostra escola ha 

col·laborat en la construcció de la catifa, escrivint un missatge de pau amb color blanc 
sobre les pedres negres. El resultat final ha estat una expressió d’emoció, convivència, 
color i pluralitat. Aquesta ha sigut la nostra aportació a donar un missatge de pau i 
cohesió en aquest indret on s’ha viscut una situació d’extrema intolerància i violència.  

  

Míriam Díez. El Nacional 
 
“Jo sóc dels qui tenen por de Nadal. Com diu la cançó: “són festes d’alegria, santes 
pasqües de Nadal”; però jo tinc por de Nadal. Pateixo amb aquells que, per molts motius, 
avui ja voldrien que fos el dilluns 8 de gener. Gent que troba a faltar persones estimades. 
Gent que viurà profundament una solitud no desitjada. Gent que té por de desavinences 
familiars (i no pas per política, com ens fan creure). Gent a qui encara se’ls farà més 
insuportable perquè hauran de viure al costat d’unes expressions festives sovint 
excessivament desenfrenades”. 

Aquestes paraules no són meves però les subscriuria en bona part. Les ha pronunciat el 
capellà i periodista Francesc Romeu en el pregó de Nadal de Blanquerna, i té més raó 
que un sant. Aquests dies plana a l’interior de moltes persones l’ombra de la por. Por que 
qualsevol cosa es trenqui, que la realitat es compliqui encara més aquests dies. Més que 
por, el sentiment és també de tristesa per una realitat que no ens acaba d’agradar. Per 
aquelles persones que ens han marcat i no hi són, o por de perdre aquelles que ara tenim 
i un dia marxaran. El Nadal té un punt d’alegria pregona, fondíssima, però s’ha de saber 
desxifrar. Pels cristians és una evidència que Nadal és un moment fonamental, perquè no 
és una incidència menor que Déu decideixi fer-se home i neixi com un nadó, pobre, exiliat. 
I que els primers que en donin la notícia siguin pastors i no funcionaris. Tot és grandiós i 
minúscul, en el relat de Nadal. Però la festa no és exclusiva dels creients, ja que ha 
configurat la nostra història i s’ha convertit en la festa de les famílies que es reuneixen, ni 
que sigui per Nadal. 

És època de contrastos, de fer regals i de saber-ne acceptar. De pensar en els altres i de 
sorprendre’ns quan aquests ens recorden amb afecte. Abans, la tarda de Nadal la recordo 
penjada al telèfon fix de casa, felicitant i rebent felicitacions, i també posant segells a tanta 
gent que les enviava. Moltes eren famílies i ho encapçalava així: Família Pla Bosch, 
Família Fuentes Cruz, Família Cornella Ensesa, famílies. Gent propera o llunyana, 

L’escola Cintra elabora un mural per la Pau a la Rambla 

« Por de Nadal » 
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estimada, que es feia present puntualment amb una felicitació física, enviada 
religiosament amb segell dies abans perquè arribés sempre a temps. Celebro qui segueix 
amb aquesta tradició, perquè desitjar el bé és un acte lloable i no sempre s’exterioritza, i 
menys per carta postal. No voldria que es perdessin tots aquests detalls que demostren 
dedicar temps als altres. Matar-ho a cop de Whatsapp em sembla poc reeixit, per no dir 
poc elegant i massa fàcil, previsible i despersonalitzat. 

 

Tanmateix, Nadal també causa indigestió per l’opulència desenfrenada d’aquests dies i el 
contrast amb el que Lluís Serra, marista, anomena “la cultura del rebuig” de les persones 
que no compten, els qui no són productius, infants, ancians, pobres. Aquests dies hi ha el 
risc de ser anestesiats i no adonar-nos de les soledats i les misèries dels altres, també 
dels qui estaran contents a taula en els nostres dinars. 

Nadal és un punt d’inflexió que ens obliga a aturar-nos. I pensar en allò que és realment 
important, i no caure en les petites contingències que ens atabalen. Fa un any escrivia el 
meu primer article en aquesta columna d’El Nacional, i el vaig voler dedicar al papa 
Francesc amb una peça que es deia “Tocar el Papa”. El tacte és un sentit que es perd i 
que per Nadal es recupera una mica. Tocar comporta implicar-se, acostar-se, trencar la 
nostra zona de protecció i ser més vulnerables. Només si som més vulnerables som més 
humans. Aquests dies se’ns presenta l'oportunitat del retrobament, que és una acció molt 
interessant. Retrobem llocs, tornem a casa, entenent per casa també aquell espai de la 
memòria. La pel·lícula de la nostra vida es torna a emetre sempre, per Nadal. 

Hi ha escenes que ens commouen i altres que ens fan mal, i aquelles que no recordàvem 
i que tornen com un bumerang. No deixem d’assistir amb consciència i il·lusió al cinema 
de la nostra biografia. És una pel·lícula en versió original, irrepetible i que emeten, 
recordem-ho, una sola vegada. 

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-por-de-nadal_223578_102.html 

https://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-por-de-nadal_223578_102.html
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Aprender la Navidad 

A los fieles de la Iglesia de Tánger: PAZ Y BIEN. 

Es Navidad: Un Sol, que nace de lo alto, sorprende con la claridad de su luz la noche del 
hombre. 

La noche –el «hoy»- en que Dios nos saluda con la paz: 

El saludo de Paz y Bien parece aprendido en la escuela de Navidad, en la bondad recién 
estrenada de la nueva creación.  

El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trae a la tierra la paz que el cielo le puede 
ofrecer, todo el bien que Dios nos puede hacer.  

A los que creéis y celebráis este misterio, es el Padre del cielo quien os saluda y os ofrece 
en su Hijo la Paz y el Bien: “Nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Hoy, desde el cielo, 
ha descendido la paz sobre nosotros”.   

La noche –el «hoy»- en que Dios nace hombre para servir al hombre: 

Si entras en el misterio de ese nacimiento, la palabra de la revelación te dirá que tu noche 
se ha iluminado «hoy» con la luz de Dios, que tu Dios acreció tu alegría, aumentó tu gozo, 
quebrantó la vara del opresor, y se te regaló en un niño, que es maravilla de Consejero, 
Dios guerrero, Príncipe de la paz. Si entras en el misterio, se te dirá que Dios ha nacido 
para servirte. 

Felicitació de Nadal de la diòcesi de Tànger 
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Sólo del cielo puede venir ese mensaje, sólo un mensajero de Dios puede anunciar este 
evangelio: “Hoy os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor”. 

Pero no te conformes con oír el anuncio. Ve, Iglesia amada de Dios, ve derecha a Belén a 
ver eso que ha pasado y se te ha comunicado.  

Se te anunció una luz para los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Si vas y ves 
¡sólo encontrarás un niño!  

Se te anunció una gran alegría que será para todo el pueblo. Si vas y ves, ¡sólo 
encontrarás un niño envuelto en pañales!  

Se te anunció un Salvador, el Mesías, el Señor, un Dios que va a la guerra para ser 
Príncipe de la paz. Ve, Iglesia evangelizada en la noche de hoy, ¡sólo encontrarás un niño 
envuelto en pañales y recostado en un pesebre! 

La luz, la alegría, el Salvador, el Mesías, el Señor, Dios, ¡es un Niño! 

Lo que se te ha anunciado, lo que has visto, el misterio de la Palabra de Dios hecha 
carne, es revelación del poder de Dios en la debilidad del hombre, es epifanía de la 
grandeza de Dios en la pequeñez del hombre, es manifestación de la gloria de Dios en la 
pobreza y humildad del hombre. 

Y porque a tu Señor, a tu Salvador, lo has visto así, ¡pequeño, pobre, humilde!, te has 
asombrado, te has alegrado, y has vuelto a tu mundo dando gloria y alabanza a Dios. 

Has vuelto a tu mundo, ¡pero ya no es el mismo que habías dejado!  

Ahora se ha hecho moradora de ese mundo una alegría que era del cielo; ahora se ofrece 
a los pobres la bienaventuranza, el consuelo a los que lloran; ahora se ha hecho posible 
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saciar a los hambrientos de justicia; ahora se nos ha revelado el amor como ley que rige 
el universo; ahora empieza un mundo nuevo que es de los pequeños. 

Escándalo o milagro, para ser hombre, Dios escogió el camino de la humildad: la 
debilidad, la caducidad, el abajamiento… ¡Dios abrazó la condición de esclavo! 

Escándalo o milagro, la Navidad –el nacimiento del Hijo de Dios- es un paso primero y 
necesario en el camino de Dios hasta los pies de los pobres para lavarlos, hasta nuestras 
dolencias para sanarlas, hasta nuestra muerte para resucitarnos.  

Escándalo o milagro, la Navidad es aparición de un mundo nuevo en el que Dios se ha 
hecho pequeño y de todos, último y crucificado: La Navidad es el primer paso de Dios 
hacia su entrega de amor en una cruz para entrar en la vida, para ser nuestra vida. 

La noche –el «hoy»- en que, celebrando la Navidad, aprendemos a ser pequeños y 
de todos: 

Queridos: es tiempo 
de creer, de 
admirar, de 
celebrar, de imitar 
la Navidad. 

Contemplando el 
misterio, 
aprendemos que la 
razón de la Navidad 
es el hombre; el 
camino de la 
Navidad es el 
abajamiento hasta 
lo hondo de la 
condición humana; 
la meta de la 
Navidad es la paz 
para los amados de 
Dios y la gloria para 
Dios en el cielo. 

El mundo necesita la verdad de la Navidad. El mundo necesita vuestra fe, vuestra 
Navidad aprendida, vuestra vida entregada en pobreza a los pobres. 

No se turbe vuestro corazón. No tengáis miedo. No nos están llamando a la desdicha sino 
a la bienaventuranza. El Espíritu del Señor viene a vosotros, y lo que nacerá de vosotros 
es un mundo nuevo según el corazón de Dios. 

Sólo se espera nuestro «hágase», nuestro «sí», a la verdad de la Navidad. Lo espera el 
cielo para llover su justicia. Lo espera la tierra para que brote la paz. 

Feliz Navidad, hijos míos muy queridos. 

Tánger, 22 de diciembre de 2017. 

+ Fr. Santiago Agrelo 
Arzobispo de Tánger 
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El cardenal Omella i els bisbes auxiliars assisteixen al Pessebre Vivent dels membres dels 
residents del centre amb les germanes, els familiars i amics d'aquests 

MONTSE PUNSODA | 25 desembre, 2017 -   

La nit de Nadal és una 
de les més màgiques de 
l’any, quan les famílies 
es reuneixen al voltant 
d’una taula per compartir 
la felicitat del naixement 
de Jesús i els vincles que 
els uneixen. Una de les 
famílies que també es 
reuneix en aquestes 
dates és la 
del Cottolengo, que cita 
les germanes, les 
famílies dels malalts, els 
voluntaris, familiars i 
amics d’aquests, al 
voltant el Pessebre 

Vivent, que posen en escena les persones discapacitades del centre. Enguany la 
representació va comptar amb l’assistència del cardenal arquebisbe de Barcelona Joan 
Josep Omella i la dels bisbes auxiliars Mons. Sergi Gordo i Mons. Antoni Vadell que per 
primer cop van presenciar la representació. 

La família del Cottolengo es reuneix per Nadal 
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Ja a les fosques, a dos quarts de set, els residents del Cottolengo, amb l’ajut d’alguna de 
les germanes i algun dels voluntaris van representar el naixement de Jesús al pati interior, 
que va esdevenir un escenari idoni envoltat d’arbres, llacs i vegetació. El cardenal 
arquebisbe i els bisbes auxiliars, ho van presenciar juntament amb les famílies, els 
voluntaris i tot el públic que van veure com l’escenari s’il·luminava. Amb la veu d’un 
narrador de fons, les figures del pessebre van anar cobrant vida, anunciant la Bona Nova 
entre elles i fent camí per adorar el nen Jesús, que reposava als braços de Maria, 
acompanyada de Sant Josep i l’Àngel. 

El cardenal Omella i els 
bisbes auxiliars van sumar-
se també a l’adoració del 
Nen Jesús i van felicitar als 
representants del pessebre 
vivent així com els 
voluntaris i les germanes 
que havien col·laborat.  

Tot seguit, els tres bisbes 
van anar pis per pis, a 
beneir i a desitjar-los un 
Bon Nadal als altres 
residents del centre. 
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Madrid, 20 de diciembre de 2017 (IVICON) 
 
El Gran Canciller de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, Cardenal Ricardo Blázquez, 
ha nombrado al profesor Carlos Martínez 
Oliveras, cfm, director del Instituto Teológico 
de Vida Religiosa (Madrid) para un segundo 
trienio (2017-2020). 
 
El P. Carlos Martínez Oliveras nació en 
Madrid en 1970. Es claretiano y doctor en teología por la Universidad Pontificia Comillas 
de la cual ha sido profesor de Sacramentos y Síntesis teológica. Ha sido director de la 
Escuela “Regina Apostolorum” (2008-2011) dedicada a la formación de la Vida 
Consagrada y director del Colegio Mayor Universitario Jaime del Amo en Madrid (2003-
2005). Desde 2014 es director del ITVR y profesor de diversas materias.   
 
El Instituto Teológico de Vida Religiosa es un centro superior de investigación y docencia, 

fundado por los 
Misioneros 
Claretianos en 
1971. Se encuentra 
integrado e 
incorporado a la 
Facultad de 
Teología de la 
Universidad 
Pontificia de 
Salamanca en 
Madrid. Desde su 
fundación, lleva a 
cabo el estudio y 
profundización de 
los núcleos 
teológico-

sistemáticos de la Vida Consagrada dentro del misterio y la comunión de la Iglesia. Sus 
estudios se sitúan dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia). 
 
Desde hace más de cuarenta años, en la semana de Pascua, el ITVR organiza la Semana 
Nacional para Institutos de Vida Consagrada. En el año 2018 (5-8 de abril) llevará por 
título “Jóvenes, discernimiento y vida consagrada” con motivo del Sínodo organizado por 
el Papa Francisco para octubre del mismo año. 
 
La Conferencia Española de Religiosos desea al Profesor Carlos Martínez Oliveras 
mucha suerte en el desempeño de su nuevo cargo como director del Instituto Teológico 
de Vida Religiosa. 

El claretià Carlos Martínez Oliveras, 
reelegit com a director de l’Institut Teològic de Vida Religiosa 
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Reunió de superiores majors, delegades, abadesses i priores de 
catalunya  
 

TEMA TROBADA – DIÀLEG – COMUNICACIONS  
Reunió 1/2018 

Data 12 de gener de 2018, divendres 

Hora 10.15h – 15.00h 

Lloc Missioneres de la Immaculada Concepció   
Passeig de la Bonanova, 35 
Barcelona 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Ordre del dia 10.15 
10.45 

Acollida 
Pregària 

11.00  TROBADA – DIÀLEG - COMUNICACIONS 

13.30 Dinar 

 Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 5 de gener inclòs, al correu electrònic 
urc.info@gmail.com 

Convoquem Rosa Masferrer, Consol Muñoz i Mercè Arimany 
 
 

Monestir de Sant Père de les Puel·les  
 

Recés d'Advent 
Ell és la pau 

amb la gna. Catalina Terrats 
dissabte 16 de desembre de 10 a 17 

aviseu abans del dia 15 si us voleu quedar a dinar 
 

Vetlla de Cap d'Any 
diumenge 31 de desembre a les 10 de la nit 

 

Recés d'hivern a la ciutat 
Hi hagué un vespre i un matí i fou el vuitè dia 

a la recerca del salm 156 
resseguint la segona carta als Corintis 

acompanya Conxa Adell i Cardellach 
del dimarts 2 al divendres 5 de gener de 2018 

• Amb el mètode benedictí de «lectio divina», rumiant pausadament el 

text. 

• Amb possibilitat o no d'hostatjar-se al monestir. 
• Pensat per a tothom, especialment per a aquelles persones a les quals 

els és difícil conciliar espai i temps. 

• Recés obert adaptat a cadascú. 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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A partir d'aquí, la possibilitat del ventall adaptat a cadascú. 

Regalar-se un oasi de pau és això, un regal. 

 
 

www.benedictinessantperepuelles.cat 
 

Vetlla de Cap d’Any per la Pau a Sant Benet de Montserrat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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150è aniversari de les Missioneres Claretianes de Reus 
 

20 de gener de 2018  
Celebració del 150 aniversari de la seva presència a Reus. 
 
10.30 Les Missioneres Claretianes a Reus 1867 – 2017. Un recorregut històric. Xerrada 
da càrrec de la Sra. Carme Bernal. 
 
11.45 Visita al Museu de Maria Antònia Paris, acompanyats per la germana Jolanka 
Kafka, superiora general, que donarà després una xerrada amb el tema: “Missioneres 
Claretianes: camins d’humanització”. 
 
18.00 Eucaristia presidida pel Sr. Arquebisbe de Tarragona Dr. Jaume Pujol. 

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 Adrián de Prado Postigo, cmf 

175 Títol 

¿Qué buscáis? 
Conferència pronunciada a la XXIV asamblea general de 
CONFER: “Se puso a caminar con ellos”, celebrada a 
Madrid del 13 al 15 de noviembre de 2017 

Font  www.confer.es 

Publicat 28 de desembre de 2017  

Servei de Documentació:  
« ¿Qué buscáis? » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Jornades Àrees de Justícia i Solidaritat de la CONFER  
 

 
 

Visita el web de la Unió de Religiosos de Catalunya 
 

www.urc.cat 
 

També pots fer-te seguidor al facebook i al twitter 
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La basílica de la Mercè de Barcelona estrenarà un nou orgue a finals del 2018. El 
constructor d’aquest instrument és Gerhard Grenzing, prestigiós orguener alemany que 
des de fa més de 40 anys que viu i treballa a Catalunya. Grenzing ha construït o restaurat 
més de 230 orgues arreu del món. “Signes dels temps” entrevista Gerhard Grenzing, 
mestre orguener. La conversa s’ha gravat al seu taller d’orgues al municipi del Papiol.  

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 31 de desembre de 2017, diumenge | Hora: 10.30 h. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
www.twitter.com/signesdelstemps 

 

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 

Signes dels temps a TV3: “Mestre orguener” 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
http://www.twitter.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
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