Barcelona, 8 de febrer de 2018

ANY XI núm.

Inici de la Quaresma: 14 de febrer, dimecres de cendra

Si us sentiu afligits com nosaltres, perquè en el món s’estén la
iniquitat, si us preocupa la fredor que paralitza el cor i les obres,
si veieu que es debilita el sentit d’una mateixa humanitat, uniuvos a nosaltres per invocar junts Déu, per dejunar junts i
entregar junts el que podem com ajuda per als nostres
germans.
Papa Francesc, Missatge per a la Quaresma 2018

Festa de l’encontre
L’homilia del papa Francesc
Els textos del papa Francesc són sucosos. No es perden en una retòrica buida. La seva
homilia a l’Eucaristia per celebrar la XXII Jornada Mundial de la Vida Consagrada ofereix
reflexions per pensar aspectes importants de la vida religiosa. Utilitza una expressió que
l’Orienta cristià fa servir per la festa de la presentació de Jesús al temple: “La festa de
l’Encontre”. S’hi remarcen, entre d’altres, tres aspectes significatius.
Primer, l’art de viure amb Déu.
Aquesta Jornada, com va succeir a Maria i Josep, és una invitació a trobar les arrels de la
fe, entesa no com una noció acadèmica, sinó com “l’art de viure amb Déu”. La dimensió
dogmàtica de la teologia, si no s’integra en el conjunt de la persona i de la comunitat, pot
allunyar-nos del punt essencial, que és la relació amorosa amb Déu. Un text de Sant Marc
ens ho recorda: “Jesús pujà a la muntanya, va cridar els qui va voler, i ells anaren cap a
Jesús. En designà dotze, als quals donà el nom d'apòstols, perquè estiguessin amb ell i per
enviar-los a predicar” (Mc 3,13-14). No només crida a una missió, que ens ocupa la majoria
del temps, sinó va cridar en grup per viure en comunitat i per estar amb ell. Aquí rau l’art de
viure la fe com a una relació de convivència. Un risc és que la missió tingui l’exclusiva i es
desenganxi de la relació amorosa i de la comunitat. Una invitació a integrar aquestes
dimensions claus per a una vida plena i joiosa.

Segon, encontre entre ancians i joves
Una vida religiosa que només se centri en Déu deslligada de la relació amb els germans i
les germanes no pot rebre el nom de cristiana. A l’homilia, el Papa remarca la relació entre
ancians i joves. Aquests estan cridats a obrir noves portes, però els ancians en tenen les
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claus. Una vegada més insisteix en un tema recurrent: no s’han de fer mai descarts
generacionals. Una comunitat aplega diferents generacions, diferents mentalitats, diferents
orígens..., però l’amor comunitari, si es viu des de la fe, s’obre a la realitat de cada germà i
de cada germana. Una imatge molt gràfica: “No succeeixi que mirem més la pantalla del
mòbil que els ulls del germà”. No hi ha festa de l’encontre sense també un encontre amb
les persones.
Tercer, l’albada perenne de l’Església
Quan el Papa diu que les persones consagrades són “l’albada perenne de l’Església”
remarca el seu caràcter profètic, d’anunci d’una nova realitat. Potser algunes
congregacions, comunitats o religioses i religiosos creurien més en una imatge diferent: el
crepuscle. Com si tot s’enfosqueix, tot minva, tot s’apaga. L’albada ens diu un altre missatge
molt diferent centrat en l’esperança. L’albada és el resultat d’una nit, llarga i fosca. En
aquests moments difícils, la pregària del salm 16,7 ens recorda: “Beneït sigui el Senyor,
que em dóna seny. Fins a les nits instrueix el meu cor”. També la nit és temps d’aprendre
la saviesa de Déu. Rere d’una nit, s’obre una albada d’esperança. La mort de la tomba es
transforma en la joia de la resurrecció. L’expressió que utilitza el Papa és poètica, però el
seu fons real implica viure estones d’obscuritat.

Monestirs de Meteora

Quan el cotxe s’acosta a Kalambaka, després de circular per la planura de Tessàlia,
les ombres en vesprejar s’apoderen de la geografia grega. Les masses rocoses
de Meteora queden submergides en la foscor. S’hi endevina un espectacle únic, però cal
esperar l’alba quan els primers rajos del sol embolcallen els monestirs que s’alcen als cims
de les roques. Els orígens es remunten al segle XIV. Abans, les muntanyes havien acollit
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una vida eremítica des del segle XI. Els avatars històrics han entrecreuat construccions
sorprenents amb la destrucció i la ruïna, especialment en la Segona Guerra Mundial. Els
més de vint monestirs que van arribar a acollir la vida monàstica avui s’han vist reduïts a
sis, pocs per a la història del que va ser, suficients per satisfer l’admiració i l’embadaliment
dels visitants.
El terme Meteora apel·la al cel. Entre unes roques caigudes de dalt i unes
construccions sorgides del treball humà, es produeix l’encontre dels monjos amb Déu. Les
figures humanes de l’art bizantí no
esgoten el seu significat en els traços de
l’artista, sinó que s’obren a un horitzó
d’espiritualitat. Humà, però també diví. El
color vermell dels vestits de Jesús, signe
de la seva divinitat, s’embolcalla d’un
mantell blau, signe de la seva humanitat.
En la figura de la Mare de Déu,
s’inverteixen. Els vestits blaus es
cobreixen amb el vermell del mantell,
com a expressió de la gràcia de Déu.
L’àmbit humà, sense deixar de ser-ne,
sempre té indicis de divinitat. La vida
monàstica bascula entre aquests dos
pols, i crea una tensió que eleva l’ànima
al cel sense deixar de tocar de peus a terra. No en qualsevol terra, sinó als cims d’unes
roques. És un interrogant pensar com es va poder construir cada monestir, com es va fer
arribar els materials als cims. En alguns d’aquests, qui sortia del monestir havia de ser
despenjat amb una cistella o quan hi tornava l’havien de pujar fent el camí a la inversa.
Sorprenent.
El monestir del Gran Meteor, dedicat a la Transfiguració, a 613 metres sobre el nivell
del mar, és el més important. Els altres cinc són els monestirs de Sant Nicolau, Sant Esteve,
Roussanou i Varlaam, i culmina amb el de la Santíssima Trinitat, que és l’únic femení. Un
per un es poden visitar. Tots pertanyen a l’Església ortodoxa grega. Uns quants monjos
s’han desplaçat al Mont Athos, per buscar-hi un major silenci i escapar de la voracitat dels
turistes. Les pintures meravelloses que omplen els murs del temple, sense deixar espais
buits, fan elevar sempre la mirada i el
cor cap a una espiritualitat que s’obre
a l’amor de Déu. Una recerca
incessant en el silenci, la vida
interior, en la contemplació, en la
vida comunitària. La bellesa de la
naturalesa i de l’art serveixen de
trampolí per a aspiracions més
elevades. Meteora té
una
semblança amb les muntanyes de
Montserrat, però té un segell únic. La
torre de Babel va voler desafiar Déu.
Els monestirs de Meteora només
aspiren a servir-lo, conèixer-lo i
estimar-lo.

Lluís Serra Llansana
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Homilia del Papa per la Jornada Mundial de la Vida Consagrada
02.02.2018
Cuarenta días después de Navidad celebramos al Señor que, entrando en el templo, va al
encuentro de su pueblo. En el Oriente cristiano, a esta fiesta se la llama precisamente la
«Fiesta del encuentro»: es el encuentro entre el Niño Dios, que trae novedad, y la
humanidad que espera, representada por los ancianos en el templo.
En el templo sucede también otro encuentro, el de dos parejas: por una parte, los jóvenes
María y José, por otra, los ancianos Simeón y Ana. Los ancianos reciben de los jóvenes, y
los jóvenes de los ancianos. María y José encuentran en el templo las raíces del pueblo, y
esto es importante, porque la promesa de Dios no se realiza individualmente y de una sola
vez, sino juntos y a lo largo de la historia. Y encuentran también las raíces de la fe, porque
la fe no es una noción que se aprende en un libro, sino el arte de vivir con Dios, que se
consigue por la experiencia de quien nos ha precedido en el camino. Así los dos jóvenes,
encontrándose con los ancianos,
se encuentran a sí mismos. Y los
dos ancianos, hacia el final de sus
días, reciben a Jesús, que es el
sentido a sus vidas. En este
episodio se cumple así la profecía
de Joel: «Vuestros hijos e hijas
profetizarán, vuestros ancianos
tendrán sueños y visiones» (3,1).
En ese encuentro los jóvenes
descubren su misión y los
ancianos realizan sus sueños. Y
todo esto porque en el centro del
encuentro está Jesús.
Mirémonos a nosotros, queridos
hermanos
y
hermanas
consagrados. Todo comenzó
gracias al encuentro con el Señor.
De un encuentro y de una llamada
nació
el
camino
de
la
consagración. Es necesario hacer
memoria de ello. Y si recordamos
bien veremos que en ese
encuentro no estábamos solos
con Jesús: estaba también el
pueblo de Dios —la Iglesia—, jóvenes y ancianos, como en el Evangelio. Allí hay un detalle
interesante: mientras los jóvenes María y José observan fielmente las prescripciones de la
Ley —el Evangelio lo dice cuatro veces—, y no hablan nunca, los ancianos Simeón y Ana
acuden y profetizan. Parece que debería ser al contrario: en general, los jóvenes son
quienes hablan con ímpetu del futuro, mientras los ancianos custodian el pasado. En el
Evangelio sucede lo contrario, porque cuando uno se encuentra en el Señor no tardan en
llegar las sorpresas de Dios. Para dejar que sucedan en la vida consagrada es bueno
recordar que no se puede renovar el encuentro con el Señor sin el otro: nunca dejar atrás,
nunca hacer descartes generacionales, sino acompañarse cada día, con el Señor en el
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centro. Porque si los jóvenes están llamados a abrir nuevas puertas, los ancianos tienen
las llaves. Y la juventud de un instituto está en ir a las raíces, escuchando a los ancianos.
No hay futuro sin este encuentro entre ancianos y jóvenes; no hay crecimiento sin raíces y
no hay florecimiento sin brotes nuevos. Nunca profecía sin memoria, nunca memoria sin
profecía; y, siempre encontrarse.

La vida frenética de hoy lleva a cerrar muchas puertas al encuentro, a menudo por el miedo
al otro —las puertas de los centros comerciales y las conexiones de red permanecen
siempre abiertas—. Que no sea así en la vida consagrada: el hermano y la hermana que
Dios me da son parte de mi historia, son dones que hay que custodiar. No vaya a suceder
que miremos más la pantalla del teléfono que los ojos del hermano, o que nos fijemos más
en nuestros programas que en el Señor. Porque cuando se ponen en el centro los
proyectos, las técnicas y las estructuras, la vida consagrada deja de atraer y ya no
comunica; no florece porque olvida «lo que tiene sepultado», es decir, las raíces.
La vida consagrada nace y renace del encuentro con Jesús tal como es: pobre, casto y
obediente. Se mueve por una doble vía: por un lado, la iniciativa amorosa de Dios, de la
que todo comienza y a la que siempre debemos regresar; por otro lado, nuestra respuesta,
que es de amor verdadero cuando se da sin peros ni excusas, y cuando imita a Jesús pobre,
casto y obediente. Así, mientras la vida del mundo trata de acumular, la vida consagrada
deja las riquezas que son pasajeras para abrazar a Aquel que permanece. La vida del
mundo persigue los placeres y los deseos del yo, la vida consagrada libera el afecto de toda
posesión para amar completamente a Dios y a los demás. La vida del mundo se empecina
en hacer lo que quiere, la vida consagrada elige la obediencia humilde como la libertad más
grande. Y mientras la vida del mundo deja pronto con las manos y el corazón vacíos, la vida
según Jesús colma de paz hasta el final, como en el Evangelio, en el que los ancianos
llegan felices al ocaso de la vida, con el Señor en sus manos y la alegría en el corazón.
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Cuánto bien nos hace, como Simeón, tener al Señor «en brazos» (Lc 2,28). No sólo en la
cabeza y en el corazón, sino en las manos, en todo lo que hacemos: en la oración, en el
trabajo, en la comida, al teléfono, en la escuela, con los pobres, en todas partes. Tener al
Señor en las manos es el antídoto contra el misticismo aislado y el activismo desenfrenado,
porque el encuentro real con Jesús endereza tanto al devoto sentimental como al frenético
factótum. Vivir el encuentro con Jesús es también el remedio para la parálisis de la
normalidad, es abrirse a la cotidiana agitación de la gracia. Dejarse encontrar por Jesús,
ayudar a encontrar a Jesús: este es el secreto para mantener viva la llama de la vida
espiritual. Es la manera de escapar a una vida asfixiada, dominada por los lamentos, la
amargura y las inevitables decepciones. Encontrarse en Jesús como hermanos y
hermanas, jóvenes y ancianos, para superar la retórica estéril de los «viejos tiempos
pasados» —esa nostalgia que mata el alma—, para acabar con el «aquí no hay nada
bueno». Si Jesús y los hermanos se encuentran todos los días, el corazón no se polariza
en el pasado o el futuro, sino que vive el hoy de Dios en paz con todos.

Al final de los Evangelios hay otro encuentro con Jesús que puede ayudar a la vida
consagrada: el de las mujeres en el sepulcro. Fueron a encontrar a un muerto, su viaje
parecía inútil. También vosotros vais por el mundo a contracorriente: la vida del mundo
rechaza fácilmente la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero, al igual que aquellas
mujeres, vais adelante, a pesar de la preocupación por las piedras pesadas que hay que
remover (cf. Mc 16,3). Y al igual que aquellas mujeres, las primeras que encontraron al
Señor resucitado y vivo, os abrazáis a Él (cf. Mt 28,9) y lo anunciáis inmediatamente a los
hermanos, con los ojos que brillan de alegría (cf. v. 8). Sois por tanto el amanecer perenne
de la Iglesia: vosotros, consagrados y consagradas, sois el alba perenne de la Iglesia. Os
deseo que reavivéis hoy mismo el encuentro con Jesús, caminando juntos hacia Él; y así
se iluminarán vuestros ojos y se fortalecerán vuestros pasos.
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2018/documents/papafrancesco_20180202_omelia-vita-consacrata.html
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Altres veus i celebracions de la Jornada Mundial
Una vida per Déu
Jaume Pujol Balcells
4 de febrer de 2018
El pare Agustí Altisent, que va passar més de mitja vida sent
monjo de Poblet, es preguntava si l’aïllament en què viuen els
religiosos no podia portar l’esperit a tancar-se també en si
mateix per falta d’estímuls exteriors i contactes estimulants del
pensament. Però afegia que en el «món», és a dir a Barcelona,
Cornellà, Madrid, Salou o la Costa Brava, molta gent viu
encallada! I concloïa: «L’aïllament pot atordir, però l’aldarull
continuat també.»
Em sembla que el perill de la nostra societat no es troba en les estones o els espais de
solitud o de meditació tranquil·la, sinó més aviat en el tràfec sense treva en què vivim,
sotmesos a una incessant pluja d’informacions i emocions que ens arriben via televisió,
xarxes socials, mòbil de butxaca. Gairebé podríem dir que ens trobem en risc de perdre
l’hàbit de pensar.
Aquesta pot ser una causa que floreixin poques vocacions a una vida consagrada. El papa
Francesc, fa un any, va assenyalar tres factors que dificulten el lliurament a Déu per complet
i la fidelitat perseverant.
El primer factor que no ajuda a mantenir la fidelitat —ha assenyalat— és la tendència que
impulsa la provisionalitat, que pot conduir a viure a la carta i a ser esclaus de les modes,
alimentant el consumisme, que oblida la bellesa de la vida senzilla i austera i que provoca
un gran buit existencial, amb un fort relativisme, amb valors aliens a l’Evangeli.
En el segon punt el Papa es va referir als reptes que afronta la joventut: «Hi ha joves
meravellosos, i no són pocs. Però també entre els joves hi ha moltes víctimes de la lògica
de la mundanitat, que es pot sintetitzar així: recerca d’èxit a qualsevol preu, dels diners
fàcils i del plaer fàcil.»
El tercer factor prové de l’interior de la vida consagrada, on «al costat de tanta santedat no
falten situacions de contratestimonis». El Sant Pare va reiterar la centralitat de Jesús en la
missió profètica dels consagrats: «Si la vida consagrada vol mantenir la seva missió
profètica i la seva fascinació i continuar sent escola de fidelitat per als propers i els llunyans,
ha de mantenir la frescor i la novetat de la centralitat de Jesús, l’atracció de l’espiritualitat i
la força de la missió, mostrar la bellesa del seguiment de Crist i irradiar esperança i alegria».
En expressar la meva gratitud a tantes persones de vida consagrada en diferents carismes,
demano a Déu que floreixin noves vocacions per bé de tota la societat de la qual són ferment
impagable en la seva sembra de pregària, pau i alegria.
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Els Instituts de Vida Consagrada
Salvador Giménez Valls

4 de febrer de 2018
Molta gent desconeix el significat del terme “Vida
Consagrada”. Fins i tot molts cristians prefereixen la
paraula religiós o religiosa en comptes de membre d’una
comunitat de vida consagrada perquè reconeixen la seva
funció i el seu treball a l’Església, i tal vegada, perquè la
segona definició els resulta massa tècnica. En aquestes
línies tracto d’explicar la mencionada realitat eclesial i, de
passada, compartir i convidar a tothom a alegrar-se per la
festa que totes aquestes comunitats religioses celebren el
2 de febrer, Solemnitat de la Presentació del Nen Jesús al Senyor en el temple que
realitzen, com una consagració definitiva, els seus pares Maria i Josep.
En nom de tots vosaltres felicito i dono un gran agraïment pel servei que presten tants
religiosos a la nostra societat fent evident la presència de l’Església. Molts de vosaltres us
heu educat en els seus centres d’ensenyament i d’altres els trobeu en els diversos serveis
d’atenció a persones amb dependència, amb discapacitat o amb necessitat.
Què és la Vida Consagrada? Començo amb l’afirmació que fa el Concili Vaticà II: “És l’estat
de vida que consisteix en la professió dels consells evangèlics, encara que no pertanyi a
l’estructura de l’Església, pertany, malgrat tot, sense discussió a la seva vida i a la seva
santedat” (LG 44). I el Catecisme explica que “els consells evangèlics estan proposats en
la seva multiplicitat a tots els deixebles de Crist. La perfecció de la caritat... implica per
aquells que assumeixen lliurement la crida a la vida consagrada, la obligació de practicar la
castedat en el celibat pel Regne, la pobresa i l’obediència” (núm. 915).
A la nostra diòcesi hi viuen diverses comunitats femenines. Excepte una que és de vida
contemplativa, les Germanes Carmelites, totes les altres són de vida activa amb dedicació
al món de l’educació i d’atenció als necessitats. També comptem amb comunitats
masculines amb especial atenció al treball parroquial. Molts de vosaltres coneixeu als seus
membres i heu col·laborat amb ells en diferents projectes i activitats. M’alegra comprovar
l’alta estima que la nostra societat manté cap a tots ells. És més, m’enorgulleix quan en les
meves visites parroquials qualsevol em parla d’un familiar seu, que forma part d’alguna
congregació, accentuant la seva profunda admiració per la seva vida entregada als altres.
Especialment mostren una gran veneració cap als que han mort i sempre tenen paraules
de gratitud.
Per a l’Església és un gran regal que queda enriquida per la diversitat de carismes, gràcies
o sensibilitats de cada comunitat, que posen al servei de la mateixa Església per a l’atenció
integral de la societat. Cada congregació o institut secular és fundat per la intuïció d’un
cristià exemplar, amb els seus propis trets psicològics i amb plena disposició per a l’ajuda
al proïsme. Tots els fundadors manifesten una motivació especial en el sentit de que la seva
principal missió neix de donar a conèixer el missatge, l’obra i la persona de Jesús als altres.

9 | 41

Pràcticament tots ells han deixat profunds i profitosos escrits que descriuen la seva
experiència cristiana i que han fet tant bé a la generacions posteriors.
Al llarg dels segles la vida consagrada ha sofert diferents modulacions i ha procurat teixir
un clar compromís amb la societat que l’acollia. L’església ha deixat constància d’aquesta
singular manera de viure oferint-la a tots els cristians i animant a la seva expansió. Un dels
últims documents de referència de Sant Joan Pau II, fruit d’un Sínode, es va publicar l’any
1996 i el seu títol és precisament LA VIDA CONSAGRADA.

Vida consagrada
Xavier Novell i Gomà
4 de febrer de 2018
Parlar de la comunitat eclesial fent servir la imatge del cos humà
tenia sentit en la primera comunitat cristiana i continua tenint-ne
ara. El nostre cos, en efecte, té diversos membres i amb funcions
ben diferents, i és exactament això el que diu sant Pau en la seva
carta als romans: En un cos hi ha molts membres, i no tots tenen
la mateixa funció; també nosaltres, que som molts, units a Crist
formem un sol cos i som membres els uns dels altres (12,4-5). I
Pau mateix, en una altra carta, subratlla la importància de l’amor que hi ha d’haver entre
tots els membres (1C 12-13). El cos de Crist, que és l’Església, només viu i s’edifica amb
l’amor de caritat; el que hi ha d’haver entre els qui la formem i el que hem de manifestar
arreu, envers tothom.
Els membres de la vida consagrada, en un sentit ben ampli i amb la seva diversitat, formen
una d’aquestes porcions de l’Església que hem de tenir en gran estima, un dels membres
del cos de Crist que hem de respectar i valorar. Llur vocació arrela en el baptisme que hem
rebut tots els cristians i que ens fa ser deixebles de Jesús.
Tot batejat s’ha de sentir, en certa manera, un cridat i un enviat. Els consagrats, doncs, són
cridats a viure amb especial intensitat alguns dels aspectes fonamentals de la vida cristiana:
la pregària, l’apostolat en les seves diverses formes, la fraternitat, la solidaritat..., sempre al
servei de l’Església i del món. És per això que hi ha tanta diversitat de carismes, de dons,
fruit de tantes necessitats d’abans i d’ara: ensenyament, acció social, sanitat, missions
llunyanes o properes, marginació...
I pel que fa als monjos i monges, que anomenem contemplatius o de clausura, tenen com
a eixos de vida el fet de compartir-ho tot en comunitat, la lectura espiritual i la pregària
litúrgica, el treball manual o intel·lectual i l’acolliment. La nostra diòcesi no està pas
mancada d’aquesta digníssima realitat que és la vida consagrada, que són les comunitats
religioses i monàstiques, que és l’orde de les verges: la seva pregària, el seu treball i tants
serveis pastorals han ajudat i continuen ajudant no pas poc a la vida dels nostres pobles i
de les nostres comunitats parroquials. És un goig i en donem gràcies a Déu.
L’Església celebra el dia de la Vida Consagrada el 2 de febrer, festa de la Presentació del
Senyor. Enguany he proposat que aquesta jornada es miri de celebrar amb tota la comunitat
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parroquial en el marc de l’Eucaristia d’aquest diumenge que sol ser més compartida i més
solemne. I és que és bo que tota la comunitat reconegui i festegi el tresor que és per a tots
la vida consagrada. I que, junts, preguem perquè les comunitats religioses puguin acollir
noves vocacions i perquè, vivint amb serenor i amb fe les diverses situacions de precarietat
actuals, tots els seus membres es mantinguin generosament fidels a la seva consagració.

Dia de la Vida Consagrada a la Catedral de Barcelona

Dins dels actes del dia de la Vida Consagrada que s'ha celebrat a tots els bisbats catalans,
aquest divendres el cardenal Joan Josep Omella va presidir la celebració amb la Unió de
Religiosos de Catalunya a la Catedral de Barcelona. La celebració eucarística de la
Candelera va comptar amb la participació de membres de diverses congregacions i instituts
de vida religiosa, amb un significativa presència de les femenines.
El president de l'URC, el claretià Màxim Muñoz, va fer una intervenció inicial en la que va
destacar la responsabilitat de les persones consagrades de “donar un testimoni joiós” de la
doble tasca que realitzen: “la de trobar-nos amb l’amor de Déu i la de lliurar-nos
generosament i arriscadament als més necessitats”.
L'homilia de l'arquebisbe de Barcelona va agrair el testimoni que realitza avui la vida
religiosa, "un regal per la vida de l'Església". El cardenal Joan Josep Omella va destacar
la singularitat d'haver "dit sí i fer de la vostra vida una ofrena permanent al Pare, de
desposseir-se de tot perquè Déu ocupi tota la vostra vida" i "per poder transparentar l'amor
misericordiós de Déu". També va demanar als religiosos "una renovada passió missionera:
no és una opció per a nosaltres mateixos, estem aquí perquè cada persona abatuda pugui
trobar Jesús".
En les pregàries es van tenir present les diverses formes de Vida Consagrada, les persones
que pateixen, els joves en discerniment i les autoritats en aquests moments tan delicats per
al poble català. Durant la celebració també es va renovar públicament la professió dels
religiosos i religioses que van assistir-hi.

11 | 41

La Vida Consagrada celebra la Candelera
El cardenal Omella fa una crida als religiosos i religioses de Catalunya “a portar
l’entorxa de llum a tots els racons de la societat i del món”
05 febrer, 2018 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

En motiu del 2 de febrer, festa de la presentació del Senyor al temple als quaranta dies del
seu naixement, coneguda popularment com el dia de la Candelera, el Cardenal arquebisbe
de Barcelona Joan Josep Omella va presidir la celebració de la Vida Consagrada a la
Catedral amb els religiosos i religioses de Catalunya. A la celebració van assistir Mn.
Francesc Prieto, delegat episcopal per a la Vida Consagrada i el Pare Màxim Muñoz,
claretià i president de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC).
“Trobada en l’amor de Déu”
El P. Màxim Muñoz va donar la benvinguda a tots els presents agraint-los la seva disposició
i va presentar-los el lema d’enguany que diu La Vida Consagrada trobada en l’amor de
Déu. Segons el president de la URC, una consigna que “va al nucli i origen de la nostra vida
consagrada i cristiana”. Aquest va demanar al presents el seu esforç per saber portar
aquesta trobada d’amor a les persones, a la societat d’avui, tot i el repte que suposen les
circumstàncies polítiques, econòmiques i socials que vivim. “Les persones consagrades
tenim l’especial responsabilitat de donar un testimoni joiós d’aquesta doble
experiència: la de trobar-nos amb l’amor de Déu, font i origen de la nostra vocació i
consagració, que hem de conrear cada dia i, com a conseqüència, la de lliurar-nos
generosament i arriscadament als més necessitats d’estimació, de dignitat, de
justícia”, va dir el P. Muñoz. Aquest va assegurar que, “ens els moments que vivim, això
ens farà impulsors del que el Papa Francesc anomena “cultura del trobament en la
pluriforme harmonia” i ens permetrà generar espais de diàleg, fraternitat, reconciliació i
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col·laboració entre persones i col·lectius
plurals, anant més enllà d’esquemes
ideològics i posant sempre en el centre la
persona i la seva dignitat de fill/filla estimat
del Pare”.
Portadors de llum
El cardenal Omella en la seva homilia es va
referir als membres de la Vida Consagrada
com un “regal” un present que actua com un
dels “pilars” que ajuda a caminar l’Església,
oferint com a ofrena la seva vida al Senyor.
“Donem gràcies perquè vosaltres religiosos i
religioses heu dit Sí”. “Probablement us
sentiu limitats – va continuar el cardenal- però
teniu aquest testimoni de comunió, de
cohesió i amor entre vosaltres”. En aquesta
linia, com a missió de tots els membres de la
Vida Consagrada, Omella va cridar-los a tots
“a portar l’antorxa de llum a tots els racons
de la societat i del món”. Un repte per a
tots els religiosos i religioses que només
podran aconseguir “vivint la fraternitat en un món de divisió i individualista”; “vivint
amb goig el moment actual que ens toca viure, tot i les dificultats”; i amb una “renovada
passió missionera per anunciar la Bonanova de Jesús”.

Com a base per fer-ho possible el cardenal arquebisbe de Barcelona va recordar-los el més
essencial: l’oració. “Quan nosaltres trobem a Jesús en el nostre cor, en aquest diàleg
personal de tu a tu, tot canvia”, va dir Omella. “Demanem-li al Senyor que aprenguem a
buidar-nos de tot perquè sigui ell el centre de la nostra vida- exposava Omella-, y puguem
donar el testimoni d’amor enmig la societat que és el que necessita el món d’avui:
esperança, amor i joia, de saber que deu estima a tots també a aquests que no el coneixen”
va dir.
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Missatge del Papa per a la Quaresma 2018
“El mal s’escamparà tant, que l’amor de molts es refredarà” (Mt 24,12)
Estimats germans i germanes,
Un cop més ens surt a l’encontre la Pasqua del Senyor. Per preparar-nos per rebre-la, la
Providència de Déu ens ofereix cada any la Quaresma, «signe sacramental de la nostra
conversió»,[1] que anuncia i realitza la possibilitat de tornar al Senyor amb tot el cor i amb
tota la vida.
Com tots els anys, amb aquest missatge desitjo ajudar tota l’Església a viure amb goig i
amb veritat aquest temps de gràcia; i ho faig inspirant-me en una expressió de Jesús en
l’Evangeli de Mateu: «El mal s’escamparà tant, que l’amor de molts es refredarà» (24,12).
Aquesta frase es troba en el discurs que parla de la fi dels temps i que està ambientat en
Jerusalem, en la muntanya de les Oliveres, precisament allí on començarà la passió del
Senyor. Jesús, responent una pregunta dels seus deixebles, anuncia una gran tribulació i
descriu la situació en la que podria trobar-se la comunitat dels fidels: enfront dels
esdeveniments dolorosos, alguns falsos profetes enganyaran molta gent fins a amenaçar
amb apagar la caritat en els cors, que és el centre de tot l’Evangeli.
Els falsos profetes
Escoltem aquest passatge i preguntem-nos: quines formes prenen els falsos profetes?
Són com «encantadors de serps», o sigui, s’aprofiten de les emocions humanes per
esclavitzar les persones i dur-les on ells volen. Quants fills de Déu es deixen fascinar per
les
seduccions d’un
plaer
momentani, al qual se’l confon
amb la felicitat. Quants homes i
dones viuen encantats per la
il·lusió dels diners, que els fa en
realitat esclaus del lucre o
d’interessos mesquins. Quants
viuen pensant que es valen per si
mateixos i cauen presos de la
soledat.
Uns altres falsos profetes són
aquells «xarlatans» que ofereixen
solucions senzilles i immediates
per als sofriments, remeis que
tanmateix són completament
inútils: quants són els joves als quals se’ls ofereix el fals remei de la droga, d’unes relacions
d’«usar i llençar», de guanys fàcils però deshonestos. Quants es deixen captivar per una
vida completament virtual, en la que les relacions semblen més senzilles i ràpides però que
després resulten dramàticament sense sentit. Aquests estafadors no només ofereixen
coses sense valor sinó que treuen el que és més valuós, com la dignitat, la llibertat i la
capacitat d’estimar. És l’engany de la vanitat, que ens duu a presumir de les nostres
qualitats…, fent-nos caure en el ridícul; i el ridícul no té marxa enrere. No és una sorpresa:
des de sempre el dimoni, que és «mentider i pare de la mentida» (Jn 8,44), presenta el mal
com a bé i el que és fals com a veritable, per confondre el cor de l’home. Cadascú de
nosaltres, per tant, està cridat a discernir i examinar en el seu cor si se sent amenaçat per
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les mentides d’aquests falsos profetes. Hem d’aprendre a no quedar-nos en un nivell
immediat, superficial, sinó a reconèixer quines coses són les que deixen al nostre interior
una petjada bona i més duradora, perquè venen de Déu i certament serveixen per al nostre
bé.
Un cor fred
Dante Alighieri, en la seva descripció
de l’infern, s’imagina el diable
assegut en un tro de gel;[2] la seva
llar és el gel de l’amor extingit.
Preguntem-nos aleshores: com es
refreda en nosaltres la caritat? Quins
són els senyals que ens indiquen que
l’amor corre el risc d’apagar-se en
nosaltres?
Allò que apaga la caritat abans que
res és l’avidesa pels diners, «arrel de
tots els mals» (1Tm 6,10), a la qual li
segueix el rebuig de Déu i, per tant,
el no voler buscar consol en ell,
preferint quedar-nos amb la nostra
desolació abans que sentir-nos confortats per la seva Paraula i els seus Sagraments.[3] Tot
això es transforma en violència que es dirigeix contra aquells que considerem una amenaça
per a les nostres «certeses»: el nen per néixer, l’ancià malalt, l’hoste de pas, l’estranger,
així com el proïsme que no correspon a les nostres expectatives.
També la creació és un testimoni silenciós d’aquest refredament de la caritat: la terra està
enverinada a causa de les deixalles llançades per negligència i interès; els mars, també
contaminats, han de recobrir per desgràcia les restes de tants nàufrags de les migracions
forçades; els cels –que en el designi de Déu canten la seva glòria- es veuen solcats per
màquines que fan ploure instruments de mort.
L’amor es refreda també en les nostres comunitats: en l’Exhortació apostòlica Evangelii
gaudium vaig intentar descriure els senyals més evidents d’aquesta falta d’amor. Aquests
són: l’accídia egoista, el pessimisme estèril, la temptació d’aïllar-se i entaular contínues
guerres fratricides, la mentalitat mundana que indueix a ocupar-se només del que és
aparent, disminuint d’aquesta manera l’entusiasme missioner.[4]
Què podem fer?
Si veiem dins de nosaltres i al voltant nostre els signes que abans he descrit, l’Església, la
nostra mare i mestra, a més de la medicina a vegades amarga de la veritat, ens ofereix en
aquest temps de Quaresma el dolç remei de la pregària, l’almoina i el dejuni.
El fet de dedicar més temps a la pregària fa que el nostre cor descobreixi les mentides
secretes amb les quals ens enganyem a nosaltres mateixos,[5] per a cercar finalment el
consol en Déu. Ell és el nostre Pare i desitja per a nosaltres la vida.
L’exercici de l’almoina ens allibera de l’avidesa i ens ajuda a descobrir que l’altre és el meu
germà: el que tinc no és mai només meu. De la mateixa manera que, com a cristians,
m’agradaria que seguíssim l’exemple dels Apòstols i veiéssim en la possibilitat de compartir
els nostres béns amb els altres un testimoni concret que vivim en l’Església. A aquest
propòsit faig meva l’exhortació de sant Pau, quan convidava els corintis a participar en la
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col·lecta per a la comunitat de Jerusalem: «convé que dugueu a terme la col·lecta» (2Co
8,10). Això val especialment en la Quaresma, un temps en el que molts organismes
realitzen col·lectes a favor d’esglésies i poblacions que passen per dificultats. I com voldria
que també en les nostres relacions quotidianes, davant de cada germà que ens demana
ajuda, penséssim que es tracta d’una crida de la divina Providència: cada almoina és un
motiu per a participar en la Providència de Déu vers els seus fills; i si ell avui se serveix de
mi per ajudar un germà, no proveirà també demà les meves necessitats, ell, que no es deixa
guanyar per ningú en generositat?[6]
El dejuni, per últim, debilita la nostra violència, ens desarma, i constitueix una important

ocasió per a créixer. D’una banda, ens permet experimentar el que senten aquells que no
tenen el que és indispensable i coneixen el fibló de la fam; d’altra banda, expressa la
condició del nostre esperit, famolenc de bondat i assedegat de la vida de Déu. El dejuni ens
desperta, ens fa estar més atents a Déu i al proïsme, inflama la nostra voluntat d’obeir Déu,
que és l’únic que sacia la nostra fam.
Voldria que la meva veu traspassés les fronteres de l’Església Catòlica, perquè arribés a
tots vosaltres, homes i dones de bona voluntat, disposats a escoltar Déu. Si us sentiu afligits
com nosaltres, perquè en el món s’estén la iniquitat, si us preocupa la fredor que paralitza
el cor i les obres, si veieu que es debilita el sentit d’una mateixa humanitat, uniu-vos a
nosaltres per invocar junts Déu, per dejunar junts i entregar junts el que podem com ajuda
per als nostres germans.
El foc de la Pasqua
Convido especialment els membres de l’Església a emprendre amb zel el camí de la
Quaresma, sostinguts per l’almoina, el dejuni i la pregària. Si en molts cors a vegades fa la
sensació que la caritat s’ha apagat, en el cor de Déu no s’apaga. Ell sempre ens dona una
nova oportunitat perquè puguem començar a estimar de nou.
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Una ocasió propícia serà la iniciativa «24 hores per al Senyor», que aquest any ens convida
novament a celebrar el Sagrament de la Reconciliació en un context d’adoració eucarística.
L’any 2018 tindrà lloc el divendres 9 i el dissabte 10 de març, inspirant-se en les paraules
del Salm 130,4: «És molt vostre perdonar». A cada diòcesi, almenys una església romandrà
oberta durant 24 hores seguides, per a permetre la pregària d’adoració i la confessió
sacramental.

La nit de Pasqua reviurem el suggestiu ritu d’encendre el ciri pasqual: la llum que prové del
«foc nou» a poc a poc esvairà la foscor i il·luminarà l’assemblea litúrgica. «Que la llum de
Crist, ressuscitat i gloriós, dissipi les tenebres del nostre cor i del nostre esperit»,[7] perquè
tots puguem viure la mateixa experiència dels deixebles d’Emmaús: després d’escoltar la
Paraula del Senyor i d’alimentar-nos amb el Pa eucarístic el nostre cor tornarà a abrusarse de fe, esperança i caritat.
Us beneeixo de tot cor i prego per vosaltres. No us oblideu de pregar per mi.
Francesc
Vaticà, 1 de novembre de 2017, Solemnitat de Tots Sants

[1] Missal Romà, I Diumenge de Quaresma, Oració Col·lecta (versió italiana).
[2] “Sortia el sobirà del regne del dolor fora de la gelada superfície, des de la meitat del pit” (Infern XXXIV, 28-29).
[3] “És curiós, però moltes vegades tenim por de la consolació, de ser consolats. És més, ens sentim més segurs en la
tristesa i en la desolació. Sabeu per què? Perquè en la tristesa ens sentim quasi protagonistes. En canvi en la consolació
és l’Esperit Sant el protagonista” (Àngelus, 7 desembre 2014).
[4] Cf. Evangelii gaudium, 76-109.
[5] Cf. Benet XVI, Enc. Spe salvi, 33.
[6] Cf. Pius XII, Enc. Fidei donum, III.
[7] Missal Romà, Vetlla Pasqual, Lucernari.
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Missatge del Papa per la XXVI Jornada Mundial del Malalt (11 febrer)
Estimats germans i germanes,
L’Església ha de servir sempre els
malalts i els qui els cuiden amb vigor
renovat, en fidelitat al mandat del
Senyor (cf. Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,713), seguint l’exemple molt eloqüent del
seu Fundador i Mestre.
Aquest any, el tema de la Jornada del
Malalt s’inspira en les paraules que
Jesús, des de la creu, dirigeix a la seva
mare Maria i a Joan: «Aquí tens el teu
fill. […] Aquí tens la teva mare. I
d’aleshores ençà el deixeble la va acollir a casa seva» (Jn 19,26-27).
1. Aquestes paraules del Senyor il·luminen profundament el misteri de la creu, la qual no
representa una tragèdia sense esperança, sinó que és el lloc on Jesús mostra la seva glòria
i deixa les seves últimes voluntats d’amor, que es converteixen en les regles constitutives
de la comunitat cristiana i de la vida de tot deixeble.
En primer lloc, les paraules de Jesús són l’origen de la vocació maternal de Maria vers la
humanitat sencera. Ella serà la mare dels deixebles del seu Fill i en tindrà cura, així com
també del seu camí. I sabem que la cura materna d’un fill o d’una filla inclou tots els aspectes
de la seva educació, tant els materials com els espirituals.
El dolor indescriptible de la creu traspassa l’ànima de Maria (cf. Lc 2,35), però no la
paralitza. Al contrari, com a mare del Senyor comença per a ella un nou camí d’entrega. A
la creu, Jesús es preocupa per l’Església i per tota la humanitat, i Maria és cridada a
compartir la mateixa preocupació. Els Fets dels Apòstols, en descriure la gran efusió de
l’Esperit Sant per Pentecosta, ens mostren que Maria va començar la seva missió en la
primera comunitat de l’Església. És una feina que no s’acaba mai.
2. El deixeble Joan, el deixeble estimat, representa l’Església, poble messiànic. Ell ha de
reconèixer Maria com a mare pròpia. I en reconèixer-la, està cridat a acollir-la, a contemplar
en ella el model del discipulat i també la vocació maternal que Jesús li ha confiat, amb les
inquietuds i els plans que comporta: la mare estima i genera fills capaços d’estimar d’acord
amb el manament de Jesús. Per tant, la vocació maternal de Maria, la vocació de cuidar els
seus fills, es transmet a Joan i a tota l’Església. Tota la comunitat dels deixebles està
involucrada en la vocació maternal de Maria.
3. Joan, com a deixeble que ho va compartir tot amb Jesús, sap que el Mestre vol conduir
tots els homes a l’encontre amb el Pare. Ens ensenya que Jesús va trobar moltes persones
malaltes en l’esperit, perquè estaven plenes d’orgull (cf. Jn 8,31-39), i malaltes en el cos
(cf. Jn 5,6). A totes els va donar misericòrdia i perdó, i als malalts també guarició física, un
signe de la vida abundant del Regne, on s’eixuga cada llàgrima. Com Maria, els deixebles
estan cridats a tenir cura els uns dels altres, però no exclusivament. Saben que el cor de
Jesús està obert a tots, sense excepció. Cal proclamar l’Evangeli del Regne a tothom, i la
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caritat dels cristians s’ha de dirigir a tots els necessitats, simplement perquè són persones,
fills de Déu.
4. Aquesta vocació maternal de l’Església vers els necessitats i els malalts s’ha concretat,
en la seva història bimil·lenària, en una rica sèrie d’iniciatives a favor dels malalts. Aquesta
història de dedicació no s’ha d’oblidar. Continua avui arreu. En els països on hi ha sistemes
sanitaris públics i adequats, el treball de les congregacions catòliques, de les diòcesis i dels
seus hospitals, a més de proporcionar una atenció mèdica de qualitat, procura posar la
persona humana al centre del procés terapèutic i realitzar la investigació científica en el
respecte de la vida i dels valors morals cristians. En els països on els sistemes sanitaris són
inadequats o inexistents, l’Església treballa per oferir a la gent la millor atenció sanitària
possible, per eliminar la mortalitat infantil i eradicar algunes malalties generalitzades. A tot
arreu procura cuidar, fins i tot quan no pot guarir. La imatge de l’Església com un «hospital
de campanya», que acull tots els ferits per
la vida, és una realitat molt concreta, perquè
en algunes parts del món, només els
hospitals dels missioners i de les diòcesis
ofereixen l’atenció necessària a la població.
5. La memòria de la llarga història de servei
als malalts és motiu d’alegria per a la
comunitat cristiana i especialment per a
aquells que realitzen aquest servei en
l’actualitat. Això no obstant, cal mirar el
passat sobretot per deixar-se enriquir per
ell. Hem d’aprendre d’ell: la generositat fins
al sacrifici total de molts fundadors
d’instituts al servei dels malalts; la
creativitat, impulsada per la caritat, de
moltes iniciatives portades a terme al llarg
dels segles; el compromís en la investigació
científica, per a proporcionar als malalts una
atenció innovadora i fiable. Aquest llegat del
passat ajuda a projectar bé el futur. Per
exemple, ajuda a preservar els hospitals
catòlics
del
risc
d’una
mentalitat
empresarial, que arreu del món intenta que
l’atenció mèdica caigui en l’àmbit del mercat
i acabi descartant els pobres.
La intel·ligència organitzativa i la caritat requereixen més aviat que es respecti la persona
malalta en la seva dignitat i se la posi sempre en el centre del procés de guarició. Aquestes
han de ser les orientacions també dels cristians que treballen en les estructures públiques
i que, pel seu servei, estan cridats a donar un bon testimoniatge de l’Evangeli.
6. Jesús va entregar a l’Església el seu poder de guarir: «Els senyals que acompanyaran
els qui hauran cregut seran aquests: […] imposaran les mans als malalts, i es posaran
bons» (Mc 16,17-18). Als Fets dels Apòstols, llegim la descripció de les guaricions
realitzades per Pere (cf. Ac 3,4-8) i Pau (cf. Ac 14,8-11). La feina de l’Església, que sap que
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ha de mirar els
malalts
amb
la
mateixa mirada plena
de tendresa i de
compassió que el
Senyor, respon a
aquest do de Jesús.
La pastoral de la salut
continua
sent,
i
sempre serà, una
missió necessària i
essencial que cal
viure amb un ímpetu
renovat tant a les
comunitats
parroquials com als
centres d’atenció més
excel·lents.
No
podem oblidar la tendresa i la perseverança amb què moltes famílies acompanyen els seus
fills, pares i familiars, malalts crònics o discapacitats greus. L’atenció oferta en la família és
un testimoniatge extraordinari d’amor per la persona humana que cal recolzar amb un
reconeixement adequat i amb unes polítiques apropiades. Per tant, metges i infermers,
sacerdots, consagrats i voluntaris, familiars i tots aquells que es comprometen en l’atenció
als malalts, participen en aquesta missió eclesial. Es tracta d’una responsabilitat compartida
que enriqueix el valor del servei diari de cadascú.
7. A Maria, Mare de la
tendresa, volem confiar-li tots
els malalts en el cos i en
l’esperit, perquè els sostingui
en l’esperança. Li demanem
també que ens ajudi a acollir
els nostres germans malalts.
L’Església sap que necessita
una gràcia especial per estar
a l’alçada del seu servei
evangèlic
d’atenció
als
malalts. Per això, unim-nos
tots en una súplica insistent
adreçada a la Mare de Déu,
perquè cada membre de
l’Església visqui amb amor la
vocació al servei de la vida i de la salut. Que la Verge Maria intercedeixi per aquesta XXVI
Jornada Mundial del Malalt, ajudi les persones malaltes a viure el seu sofriment en comunió
amb el Senyor Jesús i sostingui els qui les cuiden. A tots, malalts, agents sanitaris i
voluntaris, imparteixo de cor la benedicció apostòlica.
Francesc
Vaticà, 26 de novembre de 2017
Solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el Món
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Es presenta el Cami de Calassanç

El proper 4 de març us proposem participar en una iniciativa escolàpia, històrica, esportiva
i solidària. A Sort, presentarem el Camí de Calassanç, un recorregut que uneix els diferents
punts de Catalunya lligats a Mossen Josep Calassanç, fundador de l’Escola Pia. El Camí
comença a la seva població de naixement, Peralta de la Sal (La Llitera), i acaba a Moià
(Moianès) on l’any 1683 els escolapis fundaren la primera escola popular a Catalunya.
Aquell dia, s’organitza una activitat que permetrà descobrir un tram d’aquest
Camí, entre Gerri de la Sal i Sort (Pallars Sobirà). Es pot fer a peu (15 km des de Gerri de
la Sal fins a Sort o 5 km des de Gerri de la Sal fins a Arboló) o en cotxe, participant de
visites culturals en ambdues ciutats. A Gerri, es poden visitar el seu Monestir, el Museu de
la Sal i les Salines. A Sort, una presó-museu amb una exposició sobre els refugiats. Els
quilòmetres que sumem aquest dia es transformaran en una acció solidària i, gràcies a uns
patrocinadors, es transformaran en recursos destinats als programes d’acollida de refugiats
i desplaçats que tenim a Escola Pia.
Si voleu més informació, podeu escriure a cami@escolapia.cat o www.escolapia.cat
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Servei de Documentació:
« Veritatis Gaudium »

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

Autor
Títol
Font
Publicat

Papa Francesc
Veritatis gaudium | Proemi
www.vatican.va
8 de febrer de 2018

181
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Trobada de responsables de Cases d’Espiritualitat
Si vull anar a una casa
d’espiritualitat a fer uns recés,
uns exercicis, uns dies de
silenci, unes jornades de
pregària, unes estones per
trobar-me amb mi mateix i
recuperar el ritme vital, com puc
conèixer les possibilitats que hi
ha? Persones que estan en
recerca, que volen escoltar el
silenci... on adreçar-se? Internet
permet moltes recerques. La
pregunta, però, és si existeix
algun recull de cases d’espiritualitat. L’any 1985 la col·lecció CEVRE de la Unió de
Religiosos de Catalunya va publicar un quadern com a “Guia de Cases de Recés de
Catalunya”. Més tard, l’any 2003, es va editar un llibre amb informacions sobre “Cases de
Trobada de Catalunya i Andorra”, que aplegava cases de colònies, cases d’espiritualitat i
santuaris. Enguany es vol actualitzar el llistat de cases d’espiritualitat pertanyents a
congregacions religioses i enriquit per les ofertes de monestirs i comunitats contemplatives,
que donen aquest servei.

Dimarts, 6 de febrer, es van reunió a Barcelona, a l’aula de les CSSCC de la plaça
Urquinaona, 18 persones per parlar d’aquest tema amb dos objectius. Primer objectiu:
elaborar una guia de cases d’espiritualitat (continguts, formularis, criteris...). Segon objectiu:
definir la difusió dels programes i cursos de formació que s’hi imparteixen. Abans s’havien
presentat els participants comentant les cases que cadascú representa. Després d’una breu
exposició del germà Lluís Serra, secretari general de l’URC, es va dialogar sobre els
aspectes definitoris d’una casa d’espiritualitat. Posteriorment, en tres grups, es van tractar
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els punts concrets dels dos objectius, que al final es van compartir, juntament amb altres
qüestions que tenen a veure amb bon funcionament de les cases d’espiritualitat.

El projecte consisteix en elaborar un folletó en format digital que contingui aquestes
informacions d’interès. Quan s’acabi, es penjarà al web de l’URC i es difrondrà
adequadament per posar-lo a l’abast de les persones interessades en anar cases
d’espiritualitat.
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Sant’Egidio recorda els sense sostre morts a Barcelona
Desenes de persones participen a la cerimònia que fa memòria des de 1996 dels que
moren al carrer pel fred
Església de Barcelona. 05.02.2018
Desenes de sense sostre, juntament amb els seus amics voluntaris, s’han trobat aquest
diumenge a la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor per la memòria de Rafael i Antonio
i de tots els que moren al carrer pel fred i a causa de la duresa de la vida al carrer.

El Rafael va morir el 30 de desembre de 1996 i l’Antonio, l’endemà, ambdós a causa del
fred en una de les nits més gèlides de l’any a Barcelona. Tenien 45 i 60 anys. La Comunitat
de Sant’Egidio va recordar-los amb una cerimònia en què va participar el bisbe Joan
Carrera i des de llavors, es repeteix cada any. Juntament amb ells dos, s’ha recordat a tots
els “amics del carrer” que ens han deixat.
Durant la celebració, Mn. Armand Puig ha explicat que la “compassió vers l’altre fa possible
la construcció d’una ciutat més humana” i s’ha recordat els seus noms, juntament amb el
de molts altres que durant tots aquests anys han mort al carrer. Després s’ha ofert un dinar
a tots els participants com a signe de solidaritat.
Aquesta memòria té lloc a moltes ciutats d’Europa promogudes per la Comunitat
de Sant’Egidio. La primera es fa a Roma a la Basílica de Santa Maria in Trastevere en
memòria de Modesta. El 31 de gener del 1983 Modesta Valenti va morir davant de l’Estació
de Termini de Roma, després d’hores d’agonia, perquè com que anava bruta, l’ambulància
va refusar portar-la a un hospital. Des de llavors, la Comunitat de Sant’Egidio recorda
Modesta, morta per la manca d’acollida, i n’ha nascut un gran moviment de solidaritat. El
president de la Comunitat de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, ha llançat una forta crida a
tots els ciutadans: “És possible ajudar, cadascú pot donar un cop de mà a qui, per les
dificultats de la vida, s’ha trobat vivint al carrer. Diguem no a la indiferència i invitem a tots
a una solidaritat que protegeixi la vida dels sense sostre i faci més humanes les nostres
ciutats”.
https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/santegidio-recorda-els-sense-sostre-morts-abarcelona/
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Ser testimonis de fe a l’escola
Més de 120 professors de religió participen en la 11a Jornada de Pastoral Educativa
que organitza la Fundació Escola Cristiana de Catalunya amb el suport de l’URC
Església de Barcelona. 02.02.2018
Mestres i professors de religió han començat avui la cita que els reuneix cada any per
aquestes dates: la Jornada Pastoral Educativa que organitza la Fundació Escola
Cristiana amb l’objectiu de potenciar la tasca diària dels docents a les aules. Mestres i
professors són alumnes per un cap de setmana, escoltant atentament i prenent apunts, en
les diferents ponències i espais pràctics per aprofundir en l’acompanyament des de
diferents aspectes.

Enguany, més de 120 docents han participat en l’11a edició que té per lema les paraules
de Lluc “D’això, vosaltres en sou testimonis”, perquè, com els deixebles, els professors
són testimonis de vida, fe, alegria i goig.
Yolanda Otal, mestra de religió d’educació Primària i Secundària, ha començat la Jornada
amb la ponència Déu. Déu? Déu! L’experiència religiosa dels infants, nens i joves sobre les
etapes evolutives dels estudiants per acompanyar-los a desvetllar la fe. Un cop finalitzada
la ponència, els participants han anat al claustre per gaudir de l’esmorzar i assabentar-se’n
de les novetats editorials. Tot seguit ha tingut lloc els espais pràctics que han triat segons
les seves preferències i a la tarda participaran en les visites guiades didàctiques en algun
dels temples religiosos de Barcelona com la Sagrada Família o la Catedral.
Demà tindrà lloc la ponència Lorenzo Milani: l’escola com a vuitè sagrament, que anirà a
càrrec dels educadors Miquel Martí i Manu Andueza. Els participants de la Jornada
coneixeran la proposta educativa del pedagog i la presentació que fa d’ell el papa Francesc.
https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/ser-testimonis-de-fe-a-lescola/
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Andrea Tornielli:
“Un viatge del Papa és posar llum a la realitat d’un país”
Alba Sabaté.
06.02.2018

Catalunya

Religió.

Terra Santa, Brasil, Corea, Sri Lanka,
Cuba, Lesbos i fins i tot Azerbaidjan.
Aquests són alguns dels indrets que el
Papa Francesc ha visitat des que, al
març del 2013, la fumata blanca
anunciés al món l’arribada del primer
Pontífex Llatinoamericà. En tots, el
periodista Andrea Tornielli, dels
mitjans Vatican Insider i La Stampa,
ha estat al peu del canó, bolígraf i llibreta en mà per comunicar al món el missatge que el
Papa ha anat deixant arreu.
Aquest dilluns 5 de febrer n’ha parlat a la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna, en el marc d’un Cafè Obs coorganitzat per l’editorial Claret, la
productora Animaset i l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. L’acte
ha servit per presentar el seu llibre De viatge. Amb una entrevista a Sa Santedat, editat en
català per Editorial Claret. “El sentit dels viatges és transmetre proximitat, tot unint paraules
i gestos”. Aquesta és la clau, segons Tornielli, de la transmissió dels missatges del Papa
Francesc. Durant l’acte, el periodista ha recordat diverses anècdotes i moments emotius
viscuts amb el Pontífex arreu del món. “Quan érem a Nigèria, va demanar a tothom que es
donés la mà, per simbolitzar que tots som germans i que això és més fort que qualsevol
diferència tribal”, ha explicat. Tot i així, per a Tornielli, el moment més commovedor es va
donar a Filipines, quan el Papa hi va anar després del tifó Ryan. “Plovia molt a Manila i el
Papa va fer una homilia sobre el sofriment de la mare; tothom l’escoltava sota l’aiguat”.
El rostre d’un Déu de proximitat
Segons Tornielli, la presència del Pontífex es rep “com una gran abraçada” a un territori. De
fet, per al periodista, “un viatge del Papa és posar llum a la realitat d’un país i mostrar-hi el
rostre d’un Déu de proximitat”. Tornielli, a més, ha remarcat que el mateix Pontífex té
paraula en decidir els seus viatges i ha assenyalat que va “a països on pensa que la seva
presència pot ajudar”.
Així, com destaca la introducció del llibre, el primer viatge del Pontífex va ser a Lampedusa,
al juliol del 2013: "Un viatge de sorpresa, als extrems confins d’Itàlia, enmig d’aquell
Mediterrani en què els abismes s’han transformat en tomba per a milers d’infants, dones i
homes en fuga de la guerra i de la misèria". En els viatges, el Papa Francesc també trenca
esquemes i, així, la primera vegada que ha començat un Any Sant fora de Roma i una
setmana abans ha estat en el seu pontificat, durant la seva visita a la República
Centrafricana, “un viatge que va fer contra tot pronòstic”, afegeix. Anar contra pronòstic és
de fet, una de les característiques del Papa Francesc. El seu tarannà i carisma s’han posat
també sobre la taula durant la sessió, a més de l’efecte de les seves declaracions sobre,
entre altres, temes econòmics i financers. El proper llibre de Tornielli? Serà precisament
sobre aquest àmbit, s’anomenarà El dinero no manda i veurà la llum properament.
https://www.catalunyareligio.cat/ca/andrea-tornielli-viatge-papa-es-posar-llum
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Feminismo
Emili Turú. Vida Religiosa. Febrer 2018
Hace un año escribía en esta misma columna a propósito de “post-truth” (post-verdad),
elegida como palabra del año 2016 por los lexicógrafos de los Diccionarios Oxford. La
palabra del año 2017, según Merriam-Webster, ha sido “feminismo”, a juzgar por el número
de veces que ha sido buscada en sus diccionarios “online”.

Feminismo, según el diccionario de la RAE, es el “principio de igualdad de derechos de la
mujer y el hombre”: ¿cómo no estar de acuerdo con ese principio? Sin embargo, la realidad
nos dice que estamos muy lejos de conseguir esa igualdad. Así lo afirma el “Informe global
de la brecha de género” de 2017, que mide esta brecha en cuatro áreas clave (salud,
educación, economía y política): con la tasa de progreso actual, la brecha global de género
tardará cien años en cerrarse, mientras que la brecha en el lugar de trabajo necesitará más
de 200.
¿Se imaginan que alguien midiera el “índice global de brecha de género” en la Iglesia
católica, a partir de algunas “áreas clave” en la vida de la Iglesia? ¿Cuántos años creen que
necesitaremos para cerrar esa brecha? Quizás no nos iría mal una buena dosis de
feminismo, entendido como el movimiento que lucha por la realización efectiva del principio
de igualdad de derechos. “El feminismo es un rico caudal de pensamiento crítico con un
gran potencial de dignificación para hombres y mujeres. Sus aportaciones nos cuestionan
y nos enriquecen a todas y todos. El proyecto feminista tiene vocación de universalidad
tanto por su objetivo como por su objeto” (Lucía Ramón).
El neologismo “machoexplicación” (traducción de “mansplaining”) figuraba en la lista de
finalistas a palabra del año 2017 (Fondéu), y se refiere a la costumbre de algunos hombres
de dirigirse a las mujeres de forma paternalista. No seré yo, por tanto, quien diga a las
mujeres lo que tienen que hacer.
En cuanto a los hombres, tenemos que ser parte de la solución, ya que somos, claramente,
parte del problema. Creo que nuestra primera tarea consiste en el trabajo interior de
reconocer humildemente actitudes machistas interiorizadas, que rigen, de manera
inconsciente, algunas de nuestras decisiones. Y luego, comprometernos decididamente
con la causa del feminismo. Nadie puede ya detener el movimiento que ha constituido la
mayor revolución del siglo XX.
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Trobada de pastoral juvenil vocacional
Destinataris: persones dedicades a la coordinació, animació i acció pastoral.
Convoca: la Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional de la Unió de Religiosos de
Catalunya (URC)
Programa de la trobada
10.00 Acollida
10.30 Pregària
11.00 Neurociència: el
cervell del jove i
l’espiritualitat amb
Ramon Ma. Nogués,
Sch P
12.00 Descans
12.30 segueix ponència i
diàleg
13.30 acaba la jornada
Data: 10 de febrer de 2018,
dissabte
Lloc: La Salle Gràcia
(Plaça del Nord, 14,
Barcelona).
Mapa: cliqueu aquí
Inscripcions: secretaria de
l’URC (Unió de Religiosos
de Catalunya)
1. Preferentment per
correu electrònic:
urc.info@gmail.com
Cal indicar: nom i
cognoms, congregació religiosa i tasca que s’hi realitza
2. Per telèfon: 933 024 367
Olga Mª Sánchez
dilluns a divendres: 09.30 – 13.30
Participació gratuïta
Capacitat limitada
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« Noves aproximacions a l'estudi de l'Evangeli de Joan »

Jornada de Formació Permanent
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

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

« Noves aproximacions a l'estudi de
l'Evangeli de Joan »
La jornada vol oferir un resum de les noves metodologies que han sorgit els últims anys en els estudis de
l'Evangeli de Joan i alguns dels seus resultats (retòrica, narratologia, interpretacions psicològiques);
l'estat de la qüestió sobre la comunitat de l'Evangeli de Joan, i els debats creats entorn a la figura del
Deixeble Estimat..

a càrrec de

Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat
P. Antoni Pou i Muntaner, monjo de Montserrat.
Llicenciat en Teologia Bíblica i Doctor en Teologia
Fonamental per la Pontifícia Universitat Gregoriana
(Roma). Graduat en Psicologia per la Universitat Oberta
de Catalunya i Màster en Psicologia Analítica per la URL
(2003). Professor de Bíblia a L’Abadia de Montserrat, a
l’Institut de Ciències Religioses de Barcelona, i a la
Facultat de Teologia de Catalunya. Professor de
Psicologia de la Religió a l'Ateneo Sant’Anselmo (Roma).
Docent en el Màster de Psicologia i Psicoteràpia
Analítica de l'Institut Carl Gustav Jung de Barcelona
impartint l'assignatura de Psicologia i Religió.

Data: 10 de febrer de 2018, dissabte.
Hora: 9.45-13.30. Sessió matinal.
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com
Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants
i la institució a la que pertanyen.
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres TP

Propera sessió: 17 de març de 2018, dissabte. Horari: 9.45-13.30 i de 15,30-17,30
Tema: “La reducción, tiempo de gracia para vivir de la fe”
a càrrec d’Isabel Ardanza Mendilíbar CCV
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Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2018

EE1

Dates: 9 a 15 de juliol de 2018, dl.-dg.
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. Sergi d’Assís, monjo
Tema: Jesús a través d’una pel·lícula
Inici: matí del dia 9 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 15 després de dinar
Preu: 325 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018

EE2

Dates: 6 a 12 d’agost de 2018, dl.-dg.
EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT
P. P. Joan M. Mayol, monjo
Tema: Les 3 cartes d’un bon jugador
Inici: matí del dia 6 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 12 després de dinar
Preu: 325 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2018

Forma d’inscripció:
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),
c. 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: confirmació de la plaça.
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places
disponibles, podrà passar-se al tercer pas.
3. Tercer 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, 9-15 juliol) o EE2 Montserrat, 6-12 agost)
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina
les inscripcions.
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Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions,
presentacions…
Acte “Avui Àfrica Migrant”
Amb la presència d’Helena Maleno i
Mussie Zerai
(Premi Mundo Negro 2017 a la Fraternitat).
9 de febrer a les 19h.
Cristianisme i Justícia,
carrer Roger de Llúria, 13, Barcelona.

Conferència “El Papa de les noves fronteres”
A càrrec d’Elisabetta Piqué, corresponsal del diari argentí La Nación al Vaticà i autora de
la biografia Francisco, Vida y Revolución, i Gerard O’Connell, vaticanista i corresponsal
de l’America Magazine.
La conferència tindrà lloc el divendres 9 de febrer, a les 19 h, al Palau Macaya (pg. de
Sant Joan, 108).
Confirmació assistència a: laura@fundaciorosaoriol.org

Cicle de conferències. Fundació Joan Maragall
Cicle de conferències | ENTRADA LLIURE PRÈVIA INSCRIPCIÓ
CINEMA, RELIGIONS I CULTURES. LES RELIGIONS MONOTEISTES A LA GRAN
PANTALLA A càrrec de Joan Andreu ROCHA-SCARPETTA
Mitjançant una aproximació didàctica a les diverses etapes i característiques de la
producció cinematogràfica sobre aquestes tres tradicions religioses, el professor JoanAndreu Rocha Scarpetta proposa un apropament a la manera com l’imaginari social de la
indústria cinematogràfica mundial ha projectat en la gran pantalla la seva comprensió dels
creients de les tres tradicions religioses monoteistes, accentuant les motivacions
polítiques i culturals que han influït sobre aquestes representacions.
Dimarts 13 de febrer de 2018 DE LA REPRESENTACIÓ DEL CRIST A LA
INTERPEL·LACIÓ DE JESÚS: LA REPRESENTACIÓ DEL CRISTIANISME AL CINEMA
Dimarts 20 de febrer de 2018 LA IMATGE, L'ESTEREOTIP I LA CULTURA: LA
REPRESENTACIÓ DE L'ISLAM AL CINEMA. Lloc: Auditori de la Facultat de Comunicació
Blanquerna (Valldonzella, 12 - Barcelona) Hora: 19h. Aquesta activitat està coorganitzada
per la Fundació Joan Maragall i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals
Blanquerna (URL)
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Taller de
Constel·lacions
Familiars
i Teràpia
Sistèmica
Vetlla de pregària
Recés de Quaresma

Taller
de Cal·ligrafia

El dirigeixen
Andreu Adrover Tirado
i Tòfol Salas Covas
Cartell [clic]
Vetlla de Quaresma
Abraça el teu passat per viure el present
Acompanya Conxa Adell.
Iniciació a la lletra carolina
amb la gna. Conxa Adell
Cal inscripció prèvia

del divendres 23
al diumenge 25 de febrer
Dissabte 17 de febrer a les
19
Dissabte 24 de febrer de les
10 a les 17

dissabte 3 de març
de les 9.45 a les 18

Més informació [clic]

Per a altres activitats: www.benedictinessantperepuelles.cat

II Simposi Internacional “Reforma i reformes en l’Església”

L’Ateneu Universitari Sant Pacià organitza el Simposi internacional “Reforma i reformes
en l’Església, II. La santedat i la sinodalitat, claus per a la renovació eclesial”
(Barcelona, 21 i 22 de febrer de 2018).
Després de les lliçons històriques de la Reforma de l’Església analitzades l’any passat,
aquesta segona edició estudiarà el testimoni de la santedat i la sinodalitat en els diversos
àmbits de l’acció eclesial com a factors decisius de renovació. Igual que en el Simposi
anterior, les sessions de tarda es dedicaran a la vessant pastoral, endinsant-nos en els
desafiaments i reptes de la pastoral dels joves, a propòsit de la temàtica proposada pel
papa Francesc en el proper Sínode de Bisbes. Vegeu el programa adjunt.
Les sessions tindran lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona: carrer
Diputació, 231.
Podeu fer la vostra inscripció a través de l’enllaç web:
http://www.teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/ii-simposi-internacionalreforma-i-reformes-en-lesglesia/127
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Curs “Com cuidar millor als nostres germans i germanes grans”
Dia: Dimecres 21 de febrer 2018
Lloc: Germanes Carmelites Tereses de Sant Josep Col·legi El Carme. C/ El Mar, 161843004 Tarragona.
Hora: de 10 a 13:30
Preu: 10€. Cal inscripció prèvia. Enviar correu a
cursosdeformacion@fundacionhumanitate.org
Los religiosos y las
religiosas se enfrentan
en nuestros días a
nuevos retos; uno de los
más importantes es
cómo
desarrollar
nuevos modelos de
acompañamiento de sus
hermanos y hermanas
mayores con el fin de
cuidarlos y atenderlos
mejor, buscando no solo
asistirles
sanitariamente,
sino
integralmente en sus
últimos años de vida.
Estos nuevos modelos deben centrarse en el acompañamiento personalizado y
humanizante, y basarse en el cuidado integral de las Hermanas y Hermanos mayores
convirtiendo este acompañamiento en el eje central de nuestra actuación.
No queremos olvidar el papel fundamental que tiene la Comunidad dentro de este modelo
de cuidado, integrado todo ello en una atención coordinada y de calidad. Este reto exige un
cambio de mentalidad y se convierte en una nueva misión para nuestros tiempos.
Este Modelo de Cuidado Integral a nuestras Hermanas/os Mayores defiende que el trabajo
con personas dependientes, debe ser un ejercicio centrado en las potencialidades de las
mismas, más que en sus enfermedades, carencias o pérdidas, atendiendo a cada mayor
desde lo que ha sido su experiencia vital y sus capacidades preservadas, en su
individualidad, de una manera global e integral, sin olvidar atender ninguna dimensión del
ser humano.
Contingut
Una primera aproximación
Retos que se nos plantean
Cómo cuidar integralmente a un religioso/a mayor: Cuidar a semejanza del buen
samaritano A la luz de la parábola ¿cómo podemos cuidar mejor?
La clave: la atención centrada en la persona Principios de la Atención centrada en la
persona Y entonces ¿cómo lo hacemos? Las historias de vida
¿Y para animar una Comunidad de mayores?
Conclusiones y aportaciones
A media mañana se hará una pausa para el café.
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Jornades d’àrees de justícia i solidaritat, missió i cooperació Confer
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Justícia i Pau celebra 50 anys

Des de Justícia i Pau volem convidar-te a participar del dinar de germanor que hem
organitzat per al pròxim 24 de febrer, per celebrar el 50è aniversari de l'entitat.
Volem commemorar aquests 50 anys de treball i agrair l’esforç de totes aquelles persones
que l’han fet possible. La celebració començarà amb una eucaristia a la parròquia de Santa
Tecla i un posterior dinar, on ens trobarem tots els membres i amics l’entitat. L'acte acabarà
amb un concert a càrrec del grup "Tres de vuit".
HORARI 11.30 h Eucaristia a la P. de Santa Tecla (Av. de Madrid, 107, 08028, Barcelona)
13.00 h Acollida al Centre Cívic Joan Oliver "Pere Quart" (C. Comandant Benítez, 6, 08028,
Barcelona) 13.30 h Paraules de memòria i agraïment 14.00 h Dinar popular 16.00 h
Actuació musical del grup “Tres de vuit” 17.15 h Comiat
El tiquet del dinar té un preu mínim de 15 €.Per als menors d'11 anys el preu és de 10 €.És
important que us inscriviu a través del següent formulari o trucant al 933176177. Cal
inscripció prèvia i pagament del dinar abans del divendres, 9 de febrer.

Exposició “Els caputxins catalans a l’Amazònia”
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Jornades “Vida religiosa i salut”
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Jornada de portes obertes a les famílies dels futurs escolans de
Montserrat
Diumenge 4 de març, l’Escolania convida a conèixer el centre a famílies interessades en el
seu projecte educatiu, de la mà d’escolans
La inscripció a la jornada, que comença a les 12.30h i que inclou el dinar, està
oberta a nens de 6 a 8 anys amb ganes de cantar i s’ha de fer prèviament al web
www.escolania.cat o trucant al 93 877 77 67
Montserrat, gener de 2018. L’Escolania celebra el diumenge 4 de març la jornada anual
de portes obertes, que està pensada per a nens a partir de Primer d’Educació
Primària, i les seves famílies. Des de la direcció del centre es recomana, per això, que el
primer contacte es produeixi abans del 3r. de Primària, ja que, com més aviat ho facin, se’ls
pot oferir un seguiment i una orientació musical molt més acurats, que en el futur poden ser
positius per aconseguir uns resultats òptims a l’hora d’entrar a formar part de l’Escolania.
Els escolans s’impliquen clarament en aquesta diada festiva, ja que fan de guies dels nens
interessats i les seves famílies per les dependències de l’edifici. D’aquesta manera, la
convocatòria de les famílies interessades és a les 12.30h del diumenge 4 de març -un cop
finalitzada la missa i el cant de la Salve i el Virolai-, quan començarà la visita guiada pel
centre.
A les 14h, l’Escolania ofereix el dinar a totes les famílies que vinguin; a les 15h tindran lloc
activitats de lleure per als nens i, paral·lelament, se celebrarà una reunió informativa per als
pares i mares. Per cloure la jornada, a les 16.30h, hi haurà una xocolatada organitzada per
les famílies dels escolans. La inscripció a la jornada, que està oberta a tots els nens de 6 a
8 anys amb ganes de cantar. S’ha de fer prèviament a través del web www.escolania.cat o
trucant al telèfon 93 877 77 67.
Des del curs 2005-2006, els nous alumnes de l’Escolania entren a 4rt de Primària –i algun
a 5è-, la qual cosa facilita la seva integració en el cor i la seva formació musical. L’estada a
la residència, de dilluns a divendres, també és optativa, a petició dels pares o dels propis
nois; i el cap de setmana –de divendres a la tarda a diumenge al matí- el passen a casa,
amb les seves famílies. Diumenge al matí, els escolans prenen part a la Missa Conventual
del Monestir, i a la tarda participen a l’ofici de Vespres amb la comunitat benedictina. Fora
d’aquests dos moments, els escolans poden estar al costat dels seus pares i germans.

El web de la Unió de Religiosos de Catalunya a teu abast
Si t’interessa recuperar números de l’informatiu Horeb des del seus inicis o
documents del Servei de Documentació... tots estan al teu abast a

www.urc.cat
També pots fer-te’n seguidor al Facebook i al Twitter.
Tindràs informació diària.
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V Trobada de laics i religiosos en missió compartida
Fecha: CONFER 3 de marzo de 2018
Programa
09:00 h: Entrega de material
09:15 h: Oración
Saludos
Presentación de la Jornada
09:45 h: Haciendo historia
10:15 h: “El buen LÍDER es todo para todos”
Ma Belén Blanco Rubio, responsable
pedagógica de la red de colegios marianistas
de España. Javier Palop Sancho, director de
la fundación sm
11:00 h: Descanso - café
11:30 h: Taller 1: “Llamados a una misión”
12:45 h: Taller 2: “Caminos para crecer”
14:00 h: Comida - descanso
16:00 h: Taller 3: “Practicando se aprende a
liderar”
17:30 h: "Construyendo un líder
18:15 h: Descanso
18:30 h: Recapitulando
19:00 h: Eucaristía
Més información: www.confer.es

Obra de teatre sobre Francesc d’Assís
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Dominics, els Rosari i Barcelona

Signes dels temps a TV3: “Fraternitat cristiana al Senegal”

La comunitat de Taizé té una fraternitat a Dakar, la capital del Senegal. És una petita
presència cristiana enmig d'una població majoritàriament musulmana. Hi viuen dos
germans que fan camí al costat dels infants i joves més pobres. Aquest diumenge, 11 de
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febrer, a les 10.30, "Signes dels temps" entrevista Cristí Savall, germà de Taizé i missioner
al Senegal. La conversa s'ha gravat al pati de l'Institut d'Estudis Vallencs de Valls.
TV3 – Programa: Signes dels Temps
Dia: 11 de febrer de 2018, diumenge.
Hora: 10.30 h.
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps
www.twitter.com/signesdelstemps

Calendari URC
2018

FEBRER

10

ds

12
14
19
26

dl
dm
dl
dl

Jornada de Formació Permanent
Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional
CEVRE
Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra
CEVRE
CEVRE

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Olga Mª Sánchez
Web
Facebook
Twitter
Telèfon

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

sec.urc@confer.es
sec.general@urc.cat
urc.info@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67
Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat
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