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L’URC i la Fundació Claret organitzen una taula rodona sobre l’Exhortació 
Apostòlica ‘Gaudete et Exsultate’ del papa Francesc 
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Moure capitals, moure poblacions 

L’evangeli de la litúrgia d’avui, corresponent al temps ordinari, ofereix un test de sant 
Mateu (6,7-15) centrat en la pregària del parenostre. Presenta l’estructura d’un díptic. La 
primera part, que conté tres peticions, Déu és viscut com a Pare. La segona, amb quatre 
peticions, gira entorn de l’eix de la fraternitat. La paternitat de Déu és el fonament de la 
fraternitat. Quan la revolució francesa proposava la llibertat, la igualtat i la fraternitat com 
l’eix del seu programa no era massa original. Manllevava del cristianisme aquests valors.   

 
La fraternitat, però, és el valor que més reclama un origen comú, una mateixa font de vida, 
a partir de la qual puc dir a una altra persona tu ets el meu germà, tu ets la meva 
germana. Aquesta fraternitat no s’expressa en conceptes  volàtils, sinó que es concreta en 
realitats mols quotidianes, com menjar i perdonar els deutes. Aquests dos punts tenen 
connexions amb l’economia, viscuda no com a guanys exclusius sinó com a servei de la 
humanitat. El papa Francesc afirma que “la idolatria del diner mata”. Així ho explicava en 
una de les seves homilies a Santa Marta: ““Aquesta idolatria fa morir de gana a tanta gent. 
Pensem només en un cas: en els 200 mil nens rohinyás en els camps de pròfugs. Allí hi 
ha 800 mil persones; 200 mil són nens. Amb prou feines tenen què menjar, desnodrits, 
sense medicaments. També avui succeeix això. No és una cosa que el Senyor diu 
d'aquells temps: no. Avui!” (23.10.2017). Quan Déu no és Pare, s’idolatren substituts, com 
els diners. La fraternitat se’n ressent. No hi ha pa per a tothom. Perdonar les ofenses era 
traduït fa temps per perdonar els deutes, que té implicacions econòmiques. 

Avui la principal globalització es produeix en el camp econòmic. Es mouen els capitals 
arreu. Fins i tot es conserven paradisos fiscals en benefici dels defraudadors. I la política 
també està globalitzada? I les migracions, els moviments de les poblacions? Qui no s’ha 

Dos temes del dia: migracions i esports 
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esgarrifat en veure aquests darrers dies com a EUA es dividien famílies (pares i fills) si 
traspassaven fronteres. Però a Europa tampoc estem per donar massa lliçons a ningú. La 
situació és complexa, però s’ha de tractar a fons.  

La Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants, en la qual l’URC en forma 
part, acaba de publicar un manifest sobre “El fet religiós, factor d’integració i cohesió 
social”. Moltes institucions religioses treballen en camp de les migracions. Aquest text, que 
trobareu en les pàgines següents, ens pot il·luminar aquest tema tant interessant i 
sensible. Temps per canviar de mentalitat i per donar noves respostes. 
 

Donar el millor d’un mateix 

Les pantalles dels televisors aglutinen nombrosos espectadors que contemplen 
embadalits els partits del Campionat Mundial de Futbol, que se celebra a Rússia. Els 
índexs d’audiència es disparen, especialment quan competeixen equips de gran renom i hi 
participen jugadors de talla indiscutible. Uns dies abans que l’àrbitre xiulés l’inici del primer 
partit, el Vaticà va publicar un document titulat Donar el millor d’un mateix, el contingut del 
qual exposa la perspectiva cristiana de l’esport i la persona humana, a càrrec del Dicasteri 
per als Laics, la Família.  

 

 
En destaco tres aspectes. Primer, l’esport com a fenomen universal. Es parla d’una 
constant antropològica, el sentit etimològic modern de la qual apunta l’entreteniment. 
Quan una realitat humana té grans possibilitats, com és el cas, els riscos no són menors. 
El document esmenta quatre desafiaments importants: la degradació del cos, el dopatge, 
la corrupció i els aficionats i espectadors. La politització de l’esport és evident en molts 
casos, sobretot en les seleccions nacionals. L’economia, en un món global, arriba a xifres 
gegantines. Motius per a la reflexió. 

Segon, la promoció d’un esport humà i just, ja sigui en la seva dimensió individual com 
en la col·lectiva. Se subratllen una sèrie de valors com el sacrifici, l’alegria, l’harmonia, la 
valentia, la igualtat i el respecte, la solidaritat… L’esport professional capta gairebé tota la 
informació, però l’esport amateur, aficionat, és de major rellevància per al benestar de les 
persones. Guanyar és un estímul, però el fair play és més important. Afortunadament, la 
dona va obtenint una quota major d’exercici esportiu. Encara falta, i molt. 

Tercer, la dimensió pastoral de l’esport, viscut des de la fe cristiana, que es basa 
fonamentalment en la promoció humana de les persones i de les estructures esportives. 
En el camp educatiu, imprescindible. Hi ha gent que amb un sentit de superioritat moral ha 
menyspreat l’esport. Nelson Mandela el va saber entendre. L’Església ens convida a 
donar el millor d’un mateix. 
 

Lluís Serra Llansana 
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La dimensió religiosa de l’acollida i la integració social 
  
Al llarg dels darrers mesos, la Plataforma 
d’entitats cristianes amb els immigrants, 
formada per més d’una vintena d’entitats i 
col·lectius, hem tingut ocasió de reflexionar i 
debatre, amb la participació d’experts i 
representants de diferents institucions, sobre la 
relació entre el fet religiós i la cohesió social.  

Hem constatat que, a conseqüència del fet 
migratori i la globalització, a Catalunya vivim en 
una societat cada cop més plural cultural i religiosament.  Això comporta una enorme 
complexitat social. Però també una gran oportunitat per promoure una societat més sàvia, 
més madura i més conscient que la humanitat és cridada a viure com a una gran família. 

En aquesta societat, les creences religioses són importants per a la vida de moltes 
persones, tant nouvingudes com nascudes en el nostre país. Les creences religioses 
contribueixen a construir la identitat personal i els projectes vitals, donen sentit a la vida, 
afavoreixen el sentiment de pertinença, actuen com a factors de motivació de les accions i 
aporten canvis transformadors a les nostres societats en bé de la pau, la justícia, la 
llibertat i la fraternitat. 

És per això que en les actituds i les pràctiques personals i institucionals d’acollida i 
integració a la nostra societat cal tenir sempre en compte aquesta dimensió religiosa de 
les persones. Sense la perspectiva religiosa, l’acollida no pot ser completa ni es 
dóna una hospitalitat plena. 

Constatem que les institucions i comunitats religioses del nostre país fan una tasca 
molt important en favor de l’acollida, la integració i la cohesió social.  Promouen l’ajut 
i la integració de les persones procedents de la immigració. Són espais de convivència, 
ajut mutu, pregària i celebració de persones de diferents orígens que comparteixen la 
mateixa religió.  

Creiem humilment que les nostres entitats en són un exemple. Hem pogut compartir les 
diferents activitats que desenvolupem: acollida d’immigrants i refugiats, atenció social, 
orientació, formació, relació amb altres confessions, espais de coneixement, col·laboració i 
convivència, de divulgació de la pluralitat religiosa, defensa de la llibertat religiosa i de 
consciència, treball conjunt per la pau i els drets humans, etc. 

D’altra banda, les tradicions i institucions religioses promouen també valors ètics que 
afavoreixen el bé comú: la solidaritat, l’hospitalitat, la pau, la protecció dels més febles... 
La societat necessita i es beneficia d’aquesta aportació de les religions. 
 
La llibertat religiosa, dret humà fonamental 
 
La llibertat religiosa i de consciència és un dret humà fonamental, reconegut a la Llei i als 
Tractats internacionals. La llibertat religiosa inclou el dret a manifestar la pròpia religió o 
creença, individual i col·lectivament, tant en públic com en privat, mitjançant 
l’ensenyament, la pràctica el culte i l’observança. Cal respectar i protegir activament 
aquest dret. Atemptar contra la llibertat religiosa de les persones és menysprear la seva 
dignitat. Per això ens dol i ens preocupa que existeixin actuacions d’alguns grups a la 
nostra societat que provoquen la discriminació de les persones per raó de les seves 

El fet religiós, factor d’integració i cohesió social 
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creences religioses o que obstaculitzen l’expressió pública de la pròpia fe. En aquest 
sentit, considerem especialment greus els obstacles que pateixen algunes comunitats 
musulmanes a l’hora d’obrir els seus oratoris. 

 

Poder viure i manifestar lliurement les pròpies creences és un factor que 
contribueix a la integració i a la transformació social. Quan les persones poden 
desenvolupar en llibertat les pròpies creences religioses, compartir-les, relacionar-se amb 
els altres i organitzar-se d’acord amb aquestes creences, contribueixen i donen el millor de 
sí mateixes al benestar col·lectiu. Això promou el sentit de pertinença a la societat.  

Quan, en canvi, les persones experimenten que les seves creences són rebutjades o 
pateixen hostilitat per aquest fet, la convivència queda ferida. Les situacions de 
discriminació i d’exclusió per raó de les creences poden despertar sentiments negatius i 
afavorir l’actuació de grups extremistes que inciten a l’odi i a l’agressivitat.  Som 
conscients que algunes interpretacions fonamentalistes o integristes de la religió poden 
derivar en el fanatisme i generar greus problemes per a convivència. Les conseqüències 
que comporta les hem conegut al llarg de la història i les patim avui. 

Per altra banda, també cal evitar un exclusiu re-centrament de les persones dins de grups 
d’una mateixa fe religiosa que pugui afavorir l’aïllament o l’exclusió.  
 
Coneixement mutu, diàleg i interrelació entre grups socials i religiosos 
 
Per tot això és important que des de tots els àmbits socials es promogui activament la 
interrelació, el diàleg, el coneixement mutu entre persones i grups i la cultura 
religiosa. El desconeixement dificulta la convivència i reforça els prejudicis, les pors i 
l’hostilitat entre diferents.  
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La normalitat en la expressió de la pràctica religiosa i de la interrelació entre persones i 
grups és el camí per construir una societat inclusiva. Aquest és un repte de les 
administracions públiques, de les entitats religioses i de tota la societat. 

L’escola té un paper 
important en aquest àmbit. Li 
correspon educar la llibertat 
religiosa i la dimensió espiritual 
de la persona, contribuir al bon  
coneixement del fet religiós en 
la seva pluralitat, neutralitzar 
prejudicis i prevenir que les 
persones siguin manipulades 
per  l’extremisme. Cal garantir 
aquesta formació religiosa que, 
alhora, és un dret de les 
persones. Hem constatat que no 
hi ha un únic model per garantir 
aquesta formació i tampoc no hi ha consens a la nostra societat sobre quina és la fórmula 
acadèmica més idònia. Per això, fem una crida a un debat seré i profund sobre aquesta 
important qüestió. 

Les administracions públiques han de vetllar per atendre la diversitat religiosa, 
garantir la llibertat de culte, vetllar per l’atenció religiosa de les persones en les 
diferents situacions vitals i promoure l’aportació positiva de les religions al bé comú. Per 
assolir aquestes finalitats han de col·laborar amb les diferents confessions religioses 
en molts àmbits. Constatem que, en termes generals, malgrat algunes discursos i actituds 
contràries, administracions públiques i institucions religioses col·laboren amb normalitat en 
el nostre país.  

Alhora, considerem molt important promoure el coneixement, el diàleg i la 
col·laboració entre confessions com un factor clau per la convivència i la cohesió social. 
Les esglésies i entitats cristianes hem de potenciar la nostra capacitat de relació i 
col·laboració a tots nivells amb les altres confessions d’una manera generalitzada per tal 
d’afavorir la llibertat religiosa, la convivència i la pau. Cal promoure arreu del país espais 
permanents d’intercanvi i debat, celebracions interreligioses i col·laboracions 
concretes en molts àmbits. Les entitats que integrem la Plataforma d’entitats cristianes 
amb els immigrants volem refermar el nostre compromís en favor d’aquests reptes. 
 

Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants 
Barcelona, 14 de juny de 2018 

 
Acció dels Cristians contra la Tortura (ACAT), Acció Catòlica Obrera (ACO), Bayt-al-Thaqafa, Càritas 
Diocesana de Barcelona, Cintra–Benallar, Fundació Viarany- Centre Comvivim, Comunitats de vida cristiana 
a Catalunya, Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia (Fundació Lluís Espinal), Delegació Diocesana de 
Pastoral Obrera de l’Arquebisbat de Barcelona, Delegació Diocesana de Pastoral Social de l’Arquebisbat de 
Barcelona, Ekumene (Centre Social Domingo Solà), Equip de pastoral obrera de Badalona, Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya, Fundació Migra-Studium, Fundació Salut Alta, Germandat Obrera d’Acció Catòlica 
(GOAC-HOAC), Grup de Juristes Roda Ventura, Iniciatives Solidàries, Interculturalitat i Convivència, 
Joventut Obrera Cristiana (JOC), Justícia i Pau de Barcelona, Mans Unides de Barcelona, Moviment de 
Professionals Catòlics de Barcelona, ACO Catalunya, Religioses en Barris Obrers, Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC), Comunitats Adsis de Barcelona, Capellans Obrers, AIDIR, Església Protestant de 

Barcelona Centre, Fundació Ortodòxia. 
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La festa mundial del futbol ha començat. El Mundial s’ha convertit 
en un fenomen global, seguit fins i tot a les barraques més pobres 
del país més pobre. Hi ha milions de persones pendents del que 
passa als camps de Rússia. Entre elles, el papa Francesc, que és 
un seguidor reconegut del San Lorenzo i seguidor de la selecció 
argentina. 

Messi va conèixer personalment el Papa l’agost del 2013, al Vaticà. 
A la sortida de la recepció el futbolista va confessar que havia estat 
un dels dies més importants de la seva vida. El Papa també devia 
experimentar una emoció especial saludant el seu famós 
compatriota. 

En el curs del seu viatge oficial al Brasil, el Pontífex va fer servir un llenguatge futbolístic 
en una de les seves al·locucions. Va dir coses com aquestes: “Jesús ens ofereix una cosa 
més important que la Copa del Món”, “Jesús ens demana que juguem al seu equip”, 
“Quan se sua la samarreta mirant de viure com a cristians, experimentem en gran”, “Siguin 
protagonistes, juguin cap endavant, construeixin un món millor”. 

Tot i això, Francesc no és el primer Papa aficionat al més popular dels esports. Karol 
Wojtyla, futur Joan Pau II, quan era adolescent va jugar de porter en el que després seria 
un equip de Primera Divisió, l’MKS Cracòvia, i una prova del seu amor per aquests colors 
va ser que el 2005, poc abans de morir, va rebre la plantilla. Amb tot, el futbol aviat va 
deixar pas a les seves dues grans aficions: el piragüisme i l’esquí. 

Curiosament les millors reflexions sobre el futbol les va deixar Benet XVI, que no hi va 
jugar mai i no era gaire amant de l’exercici físic. Com és sabut, Joseph Ratzinger tenia 
excel·lents en els estudis en totes les notes excepte en gimnàstica, disciplina en què va 
rebre un suspens. 

Benet es va plantejar la pregunta d’on resideix la força d’aquest joc. “El pessimista dirà 
que ja a l’antiga Roma hi passava el mateix. El crit de la plebs era panem et circenses. El 
pa i el joc són, d’una banda –es podria pensar–, l’única raó de ser d’una societat 
decadent, que ja no coneix metes més elevades. De l’altra, però, fins i tot acceptant 
aquesta explicació, continua sent insuficient”. 

“Ens hauríem de preguntar llavors en què consisteix aquesta fascinació pel joc, que arriba 
a tenir la mateixa importància que el pa? Seria també una espècie d’anhelat retorn al 
paradís, la sortida de la serietat esclavitzadora de la quotidianitat i les seves 
preocupacions vitals, cap a la lliure serietat d’allò que no ha de ser i per això és bonic”. 

“És una exercitació per a la vida. Obliga l’home, abans que res, a un mateix, a conrear-se, 
de manera que a través de l’exercici s’aconsegueix el domini personal, i a través d’aquí 
s’arriba a la superioritat, i a través de la superioritat, a la llibertat”. 

Aquest domini de si mateix i la importància de jugar per a l’equip, una lliçó de solidaritat, 
són notes que admirem en els jugadors i que estan en la base d’un espectacle que 
serveixi perquè els països representats en el campionat de Rússia visquin també 
solidàriament els uns amb els altres a la recerca d’un món millor. El domini d’un mateix i 
jugar per a l’equip són la base del futbol i són detalls que admirem en els jugadors. 
 

Jaume Pujol Balcells 
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat | La Vanguardia 

El futbol i els papes 
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El mar Mediterrani (mar enmig de terres) no és una gran extensió d’aigua si se la compara 
amb altres, ja que té 3 milions de quilòmetres quadrats, enfront dels 106 de l’oceà Atlàntic 
o els 180 milions del Pacífic. Però el Mediterrani està vorejat per països que han construït 
el que anomenem la cultura occidental, hereva de les civilitzacions grega i romana i amb 
el segell del cristianisme. Aquests països riberencs tenen en comú moltes coses, fins i tot 
un clima en general benigne i uns cultius característics. 

D’acord amb aquestes 
sintonies es van 
organitzar l’any 1951 els 
primers Jocs Olímpics de 
la Mediterrània, que 
enguany se celebren a 
Tarragona. Des del 22 de 
juny fins a l’1 de juliol, les 
nostres seus i subseus 
olímpiques acolliran 
atletes dels tres 
continents banyats pel 
mar: estaran representats 
disset països europeus, 
dos asiàtics i cinc 
africans. 

En l’estela del moviment 
olímpic, arrelat a l’antiga Grècia, gaudirem d’una multiplicitat de proves esportives. En la 
seva millor versió l’esport agermana les persones i els pobles. Tarragona es convertirà 
aquests dies en la capital d’aquest esforç que posa en relleu les habilitats humanes i la 
solidaritat fonamentada en la mateixa consideració de tots i en el respecte a unes normes 
comunes. Penso que aquesta dinàmica olímpica no sols es reflecteix en l’estat físic dels 
seus atletes, sinó sobretot en les seves qualitats morals: esforç, predomini de la voluntat, 
constància, respecte a l’adversari, reconeixement dels mèrits aliens. 

En la vida espiritual es pot establir un paral·lelisme. Així ho va fer sant Pau en la seva 
primera carta als Corintis, quan escriu: «¿No sabeu que a l’estadi tots els corredors es 
llancen a la cursa, però només un s’emporta el premi? Correu bé per poder-vos-el endur! 
L’atleta s’absté de moltes coses, i tot per guanyar-se una corona que es marceix, mentre 
que nosaltres n’hem de guanyar una que mai no es marcirà» (9,24-25). 

Celebro que Tarragona i poblacions properes acullin aquests Jocs i desitjo expressar la 
meva gratitud per als impulsors de la candidatura, tots els qui hi han treballat i en especial 
als voluntaris que ajudaran a l’èxit d’aquesta convocatòria fent que els nouvinguts es 
trobin com a casa seva. 

Finalment, també serà important que les instal·lacions inaugurades, després de molts 
esforços per al seu finançament, quedin al servei de les persones que viuen en aquestes 
poblacions i els seus barris. Són pensaments que em venen en contemplar aquest esforç 
esportiu realitzat per a la celebració d’uns Jocs als quals els desitjo el millor. 

 
Jaume Pujol Balcells 

17 de juny de 2018 

Els jocs del Mediterrani de Tarragona 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 
18 de noviembre de 2018 

Este pobre gritó y el Señor lo escuchó 

 
1. «Este pobre gritó y el Señor lo escuchó» (Sal 34, 7). Las palabras del salmista se 
vuelven también las nuestras a partir del momento en que somos llamados a encontrar las 
diversas situaciones de sufrimiento y marginación en las que viven tantos hermanos y 
hermanas, que habitualmente designamos con el término general de “pobres”. Quien 
escribe tales palabras no es ajeno a esta condición, al contrario. Él tiene experiencia 
directa de la pobreza y, sin embargo, la transforma en un canto de alabanza y de acción 
de gracias al Señor. Este salmo permite también a nosotros hoy comprender quiénes son 
los verdaderos pobres a los que estamos llamados a volver nuestra mirada para escuchar 
su grito y reconocer sus necesidades. 

Se nos dice, ante todo, que el Señor escucha los pobres que claman a Él y que es bueno 
con aquellos que buscan refugio en Él con el corazón destrozado por la tristeza, la 
soledad y la exclusión. Escucha a cuantos son atropellados en su dignidad y, a pesar de 
ello, tienen la fuerza de alzar su mirada hacia lo alto para recibir luz y consuelo. Escucha a 
aquellos que son perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas 

Missatge del papa Francesc amb motiu de la II Jornada Mundial dels 
Pobres 
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indignas de este nombre y atemorizados por la violencia; y aun así saben que en Dios 
tienen a su Salvador. Lo que surge de esta oración es ante todo el sentimiento de 
abandono y confianza en un Padre que escucha y acoge. En la misma onda de estas 
palabras podemos comprender más a fondo lo que Jesús proclamó con las 
bienaventuranzas: «Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos» (Mt 5, 3). 

En virtud de esta experiencia única y, en muchos sentidos, inmerecida e imposible de 
describir por completo, nace por cierto el deseo de contarla a otros, en primer lugar a 
aquellos que son, como el salmista, pobres, rechazados y marginados. En efecto, nadie 
puede sentirse excluido del amor del Padre, especialmente en un mundo que con 
frecuencia pone la riqueza como primer objetivo y hace que las personas se encierren en 
sí mismas. 

2. El salmo caracteriza con 
tres verbos la actitud del 
pobre y su relación con Dios. 
Ante todo, “gritar”. La 
condición de pobreza no se 
agota en una palabra, sino 
que se transforma en un grito 
que atraviesa los cielos y 
llega hasta Dios. ¿Qué 
expresa el grito del pobre si 
no es su sufrimiento y 
soledad, su desilusión y 
esperanza? Podemos 
preguntarnos: ¿cómo es que 
este grito, que sube hasta la 
presencia de Dios, no 
alcanza a llegar a nuestros 
oídos, dejándonos 
indiferentes e impasibles? En 

una Jornada como esta, estamos llamados a hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta si realmente hemos sido capaces de escuchar a los pobres. 

El silencio de la escucha es lo que necesitamos para poder reconocer su voz. Si somos 
nosotros los que hablamos mucho, no lograremos escucharlos. A menudo me temo que 
tantas iniciativas, aunque de suyo meritorias y necesarias, estén dirigidas más a 
complacernos a nosotros mismos que a acoger el clamor del pobre. En tal caso, cuando 
los pobres hacen sentir su voz, la reacción no es coherente, no es capaz de sintonizar con 
su condición. Se está tan atrapado en una cultura que obliga a mirarse al espejo y a 
cuidarse en exceso, que se piensa que un gesto de altruismo bastaría para quedar 
satisfechos, sin tener que comprometerse directamente. 

3. El segundo verbo es “responder”. El Señor, dice el salmista, no sólo escucha el grito 
del pobre, sino que responde. Su respuesta, como se testimonia en toda la historia de la 
salvación, es una participación llena de amor en la condición del pobre. Así ocurrió cuando 
Abrahán manifestaba a Dios su deseo de tener una descendencia, no obstante él y su 
mujer Sara, ya ancianos, no tuvieran hijos (cf. Gén 15, 1-6). Sucedió cuando Moisés, a 
través del fuego de una zarza que se quemaba intacta, recibió la revelación del nombre 
divino y la misión de hacer salir al pueblo de Egipto (cf. Éx 3, 1-15). Y esta respuesta se 
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confirmó a lo largo de todo el camino del pueblo por el desierto: cuando el hambre y la sed 
asaltaban (cf. Éx 16, 1-16; 17, 1-7), y cuando se caía en la peor miseria, la de la 
infidelidad a la alianza y de la idolatría (cf. Éx 32, 1-14). 

La respuesta de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las 
heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a retomar la vida con 
dignidad. La respuesta de Dios es también una invitación a que todo el que cree en Él 
obre de la misma manera dentro de los límites de lo humano. La Jornada Mundial de los 
Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el 
mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de toda región para que no piensen que su grito 
se ha perdido en el vacío. Probablemente es como una gota de agua en el desierto de la 
pobreza; y sin embargo puede ser un signo de compartir para cuantos pasan necesidad, 
que hace sentir la presencia activa de un hermano o una hermana. Los pobres no 
necesitan un acto de delegación, sino del compromiso personal de aquellos que escuchan 
su clamor. La solicitud de los creyentes no puede limitarse a una forma de asistencia – 
que es necesaria y providencial en un primer momento –, sino que exige esa «atención 
amante» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 199) que honra al otro como persona y busca su 
bien. 

4. El tercer verbo es “liberar”. El pobre de la Biblia vive con la certeza de que Dios 
interviene en su favor para restituirle dignidad. La pobreza no es buscada, sino creada por 
el egoísmo, el orgullo, la avaricia y la injusticia. Males tan antiguos como el hombre, pero 
que son siempre pecados, que involucran a tantos inocentes, produciendo consecuencias 

sociales dramáticas. La acción 
con la cual el Señor libera es un 
acto salvación para quienes le 
han manifestado su propia 
tristeza y angustia. Las cadenas 
de la pobreza se rompen 
gracias a la potencia de la 
intervención de Dios. Tantos 
salmos narran y celebran esta 
historia de salvación que se 
refleja en la vida personal del 
pobre: «Él no ha mirado con 
desdén ni ha despreciado la 
miseria del pobre: no le ocultó 

su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio» (Sal 22, 25). Poder contemplar el rostro de 
Dios es signo de su amistad, de su cercanía, de su salvación. «Tú viste mi aflicción y 
supiste que mi vida peligraba, […] me pusiste en un lugar espacioso» (Sal 31, 8-9).  

Ofrecer al pobre un “lugar espacioso” equivale a liberarlo de la “red del cazador” 
(cf. Sal 91, 3), a alejarlo de la trampa tendida en su camino, para que pueda caminar 
expedito y mirar la vida con ojos serenos. La salvación de Dios toma la forma de una 
mano tendida hacia el pobre, que ofrece acogida, protege y hace posible experimentar la 
amistad de la cual se tiene necesidad. Es a partir de esta cercanía, concreta y tangible, 
que comienza un genuino itinerario de liberación: «Cada cristiano y cada comunidad están 
llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de 
manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos 
dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 187). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_inclusi%C3%B3n_social_de_los_pobres
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_inclusi%C3%B3n_social_de_los_pobres
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5. Me conmueve saber que muchos pobres se han identificado con Bartimeo, del cual 
habla el evangelista Marcos (cf. 10, 46-52). El ciego Bartimeo «estaba sentado al borde 
del camino pidiendo limosna» (v. 46), y habiendo escuchado que pasaba Jesús «empezó 
a gritar» y a invocar el «Hijo de David» para que tuviera piedad de él (cf. v. 47). «Muchos 
lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más fuerte» (v. 48). El Hijo de Dios 
escuchó su grito: «“¿Qué quieres que haga por ti?”. El ciego le contestó: “Rabbunì, que 
recobre la vista!”» (v. 51). Esta página del Evangelio hace visible lo que el salmo 
anunciaba como promesa. Bartimeo es un pobre que se encuentra privado de 
capacidades básicas, como son la de ver y trabajar. ¡Cuántas sendas conducen también 
hoy a formas de precariedad! La falta de medios básicos de subsistencia, la marginación 
cuando ya no se goza de la plena capacidad laboral, las diversas formas de esclavitud 
social, a pesar de los progresos realizados por la humanidad… Como Bartimeo, ¡cuántos 
pobres están hoy al borde del camino en busca de un sentido para su condición! ¡Cuántos 

se cuestionan sobre el porqué 
tuvieron que tocar el fondo de este 
abismo y sobre el modo de salir de 
él! Esperan que alguien se les 
acerque y les diga: «Ánimo. 
Levántate, que te llama» (v. 49). 

 Lastimosamente a menudo se 
constata que, por el contrario, las 
voces que se escuchan son las del 
reproche y las que invitan a callar y 
a sufrir. Son voces destempladas, 
con frecuencia determinadas por 
una fobia hacia los pobres, 
considerados no sólo como 

personas indigentes, sino también como gente portadora de inseguridad, de inestabilidad, 
de desorden para las rutinas cotidianas y, por lo tanto, merecedores de rechazo y 
apartamiento. Se tiende a crear distancia entre ellos y el proprio yo, sin darse cuenta que 
así se produce el alejamiento del Señor Jesús, quien no los rechaza sino que los llama así 
y los consuela. Con mucha pertinencia resuenan en este caso las palabras del profeta 
sobre el estilo de vida del creyente: «soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del 
yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos; […] compartir tu pan con 
el hambriento, […] albergar a los pobres sin techo, […] cubrir al que veas desnudo» (Is 58, 
6-7). Este modo de obrar permite que el pecado sea perdonado (cf. 1Pe 4, 8), que la 
justicia recorra su camino y que, cuando seremos nosotros lo que gritaremos al Señor, Él 
entonces responderá y dirá: ¡Aquí estoy! (cf. Is 58, 9). 

6. Los pobres son los primeros capacitados para reconocer la presencia de Dios y dar 
testimonio de su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a su promesa, e incluso en 
la oscuridad de la noche no hace faltar el calor de su amor y de su consolación. Sin 
embargo, para superar la opresiva condición de pobreza es necesario que ellos perciban 
la presencia de los hermanos y hermanas que se preocupan por ellos y que, abriendo la 
puerta del corazón y de la vida, los hacen sentir amigos y familiares. Sólo de esta manera 
podremos «reconocer la fuerza salvífica de sus vidas» y «ponerlos en el centro del camino 
de la Iglesia» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 198). 

En esta Jornada Mundial estamos invitados a hacer concretas las palabras del Salmo: 
«los pobres comerán hasta saciarse» (Sal 22, 27). Sabemos que en el templo de 
Jerusalén, después del rito del sacrificio, tenía lugar el banquete. En muchas Diócesis, 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#El_lugar_privilegiado_de_los_pobres_en_el_Pueblo_de_Dios
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esta fue una experiencia que, el año pasado, enriqueció la celebración de la 
primera Jornada Mundial de los Pobres. Muchos encontraron el calor de un una casa, la 
alegría de una comida festiva y la solidaridad de cuantos quisieron compartir la mesa de 
manera simple y fraterna. Quisiera que también este año y en el futuro esta Jornada fuera 
celebrada bajo el signo de la alegría por redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos y 
compartir la comida el día domingo. Una experiencia que nos devuelve a la primera 
comunidad cristiana, que el evangelista Lucas describe en toda su originalidad y 
simplicidad: «Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los 
Apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. […] 
Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común: vendían sus 
propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de 
cada uno» (Hch 2, 42. 44-45). 

 7. Son innumerables las 
iniciativas que diariamente 
emprende la comunidad 
cristiana para dar un signo 
de cercanía y de alivio a las 
variadas formas de pobreza 
que están ante nuestros 
ojos. A menudo la 
colaboración con otras 
realidades, que no están 
motivadas por la fe sino por 
la solidaridad humana, hace 
posible brindar una ayuda 
que solos no podríamos 
realizar. Reconocer que, en 

el inmenso mundo de la pobreza, nuestra intervención es también limitada, débil e 
insuficiente hace que tendamos la mano a los demás, de modo que la colaboración mutua 
pueda alcanzar el objetivo de manera más eficaz. Nos mueve la fe y el imperativo de la 
caridad, pero sabemos reconocer otras formas de ayuda y solidaridad que, en parte, se 
fijan los mismos objetivos; siempre y cuando no descuidemos lo que nos es propio, a 
saber, llevar a todos hacia Dios y a la santidad. El diálogo entre las diversas experiencias 
y la humildad en el prestar nuestra colaboración, sin ningún tipo de protagonismo, es una 
respuesta adecuada y plenamente evangélica que podemos realizar. 

Frente a los pobres, no es cuestión de jugar a ver quién tiene el primado de la 
intervención, sino que podemos reconocer humildemente que es el Espíritu quien suscita 
gestos que son un signo de la respuesta y cercanía de Dios. Cuando encontramos el 
modo para acercarnos a los pobres, sabemos que el primado le corresponde a Él, que ha 
abierto nuestros ojos y nuestro corazón a la conversión. No es protagonismo lo que 
necesitan los pobres, sino ese amor que sabe esconderse y olvidar el bien realizado. Los 
verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al servicio es 
instrumento en las manos de Dios para hacer reconocer su presencia y su salvación. Lo 
recuerda San Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto, que competían ente ellos por 
los carismas, en busca de los más prestigiosos: «El ojo no puede decir a la mano: “No te 
necesito”, ni la cabeza, a los pies: “No tengo necesidad de ustedes”» (1Cor 12, 21). El 
Apóstol hace una consideración importante al observar que los miembros que parecen 
más débiles son los más necesarios (cf. v. 22); y que «los que consideramos menos 
decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos 
dignos son tratados con mayor respeto, ya que los otros no necesitan ser tratados de esa 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/11/19/messa-giornata-mondiale-poveri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2017/11/19/messa-giornata-mondiale-poveri.html
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manera» (vv. 23-24). Mientras ofrece una enseñanza fundamental sobre los carismas, 
Pablo también educa a la comunidad en la actitud evangélica respecto a los miembros 
más débiles y necesitados. Lejos de los discípulos de Cristo sentimientos de desprecio o 
de pietismo hacia ellos; más bien están llamados a honrarlos, a darles precedencia, 
convencidos de que son una presencia real de Jesús entre nosotros. «Cada vez que lo 
hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo» (Mt 25, 40). 

8. Aquí se comprende cuánta distancia existe entre nuestro modo de vivir y el del mundo, 
el cual elogia, sigue e imita a quienes tienen poder y riqueza, mientras margina a los 
pobres, considerándolos un desecho y una vergüenza. Las palabras del Apóstol son una 
invitación a darle plenitud evangélica a la solidaridad con los miembros más débiles y 
menos capaces del cuerpo de Cristo: «¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con 
él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría» (1Cor12, 26). 
Del mismo modo, en la Carta a los Romanos nos exhorta: «Alégrense con los que están 
alegres, y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no quieran 
sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes» 
(12, 15-16). Esta es la vocación del discípulo de Cristo; 
el ideal al cual aspirar con constancia es asimilar cada 
vez más en nosotros los «sentimientos de Cristo 
Jesús» (Flp 2, 5). 

 9.Una palabra de esperanza se convierte en el epílogo 
natural al que conduce la fe. Con frecuencia son 
precisamente los pobres los que ponen en crisis 
nuestra indiferencia, hija de una visión de la vida en 
exceso inmanente y atada al presente. El grito del 
pobre es también un grito de esperanza con el que 
manifiesta la certeza de ser liberado. La esperanza 
fundada sobre el amor de Dios que no abandona a 
quien en Él confía (cf. Rom 8, 31-39). Santa Teresa de 
Ávila en su Camino de perfección escribía: «La 
pobreza es un bien que encierra todos los bienes del 
mundo. Es un señorío grande. Es señorear todos los 
bienes del mundo a quien no le importan nada» (2, 5). Es en la medida que seamos 
capaces de discernir el verdadero bien que nos volveremos ricos ante Dios y sabios ante 
nosotros mismos y ante los demás. Así es: en la medida que se logra dar el sentido justo y 
verdadero a la riqueza, se crece en humanidad y se vuelve capaz de compartir. 

10. Invito a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en particular a los diáconos, a 
quienes se les impuso las manos para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto con 
las personas consagradas y con tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las 
asociaciones y en los movimientos hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los 
pobres, a que vivan esta Jornada Mundial como un momento privilegiado de nueva 
evangelización. Los pobres nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza 
del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos, 
en este día, deudores con ellos, para que tendiendo recíprocamente las manos, uno hacia 
otro, se realice el encuentro salvífico que sostiene la fe, hace activa la caridad y permite 
que la esperanza prosiga segura en el camino hacia el Señor que viene. 

Francisco 

Vaticano, 13 de junio de 2018 
Memoria litúrgica de San Antonio de Padua 
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L’Estat ha de ser laic, sí, però la societat no ho és 

És un tòpic molt repetit dir que la religió és un fet privat i propi de la intimitat personal. Es 
tracta d’una idea molt estesa, que sol justificar-se en el principi de laïcitat. Ara bé, cada 
cop hi ha més consciència que aquesta afirmació és errònia. La religió és, certament, un 

afer privat, però no exclusivament 
privat. Té una dimensió social, 
col·lectiva i pública de primer ordre. 
Aquí i arreu del món. Ara i al llarg 
de tota la història. 
 
La fe religiosa és una experiència 
personal forta, que inclou unes 
creences i un estil de vida 
personals. Però no és mai quelcom 
estrictament individual. Qualsevol fe 
és un producte històric i cultural de 

llarga tradició. El creient la rep i l’aprèn sempre d’altres persones. Es viu sempre amb 
altres. Se celebra i es comparteix comunitàriament. Les persones s’associen i s’organitzen 
d’acord amb creences religioses compartides. I qualsevol fe comporta una crida a ser 
expressada públicament, a ser ensenyada, a convidar a altres a adherir-s’hi, a transmetre-
la generacionalment i a viure externament en coherència amb ella. És, doncs, un fet social 
i públic. És per això que la Declaració Universal dels Drets Humans i altres tractats 
internacionals, en definir el dret humà a la llibertat religiosa, inclouen el dret de 
“manifestar, individualment o col·lectivament, en públic o en privat, la pròpia religió o 
creences, mitjançant l’ensenyament, la pràctica, el culte i l’observança”. 
 
Sociòlegs, filòsofs i antropòlegs han mostrat fa temps el gran influx que ha tingut el fet 
religiós en la conformació cultural de les nostres societats. I avui dia, malgrat la 
secularització, les tradicions i les institucions religioses tenen un enorme valor humà i 
social. Donen sentit a la vida de moltes persones i les acompanyen en moments clau (el 
matrimoni, la malaltia, la mort...). Creen i promouen valors ètics. Contribueixen a la 
cohesió social. Conviden al compromís cívic i polític. I desenvolupen una enorme tasca en 
molts àmbits de gran rellevància: l’atenció als col·lectius més vulnerables, l’educació, la 
salut, la cultura, l’art, el lleure... 
 
Per tot això, la pretensió d’excloure el fet religiós de la vida pública és un greu error. 
L’Estat ha de ser laic, sí, però la societat no ho és. Una part notable de la població viu 
creences religioses. I els poders públics no hi poden ser aliens. Ho han de tenir en compte 
en les lleis i en les polítiques. Igual que hi ha una política econòmica, laboral, fiscal o 
cultural, hi ha d’haver una política religiosa. No per identificar-se ni per donar més valor a 
una determinada fe religiosa, sinó per atendre correctament les persones que viuen una 
fe, per garantir la llibertat religiosa de tots i per col·laborar amb els col·lectius religiosos en 
tot allò que afavoreixi el bé comú. 

 

Eduard Ibáñez 
Membre del Gups Sant Jordi 
El PuntAvui, 20 de juny 2018 

La religió: afer privat? 
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El Papa advierte de que se pueden 
“destruir instituciones o personas” con la 
calumnia: “Se usa la seducción que el 
escándalo tiene en la comunicación. 
Justamente de esta ‘comunicación 
calumniosa’, ha dicho Francisco en su 
homilía en la Misa matutina celebrada en 
la Capilla de la Casa Santa Marta. 
En la mañana del lunes, 18 de junio de 
2018, el Santo Padre ha alertado de 
que “también hoy, en muchos países, se 

usa este método: destruir la libre comunicación” y lo ha comparado con la dictadura nazi: 
“Pensemos por ejemplo en las dictaduras del siglo pasado. Pensemos en la persecución a 
los judíos, por ejemplo. Una comunicación calumniosa, contra los judíos; y terminaban en 
Auschwitz porque no merecían vivir”. 
En esta línea, el Pontífice ha observado que por este motivo, hay muchas personas, 
“tantos países destruidos por dictaduras malvadas y calumniosas”. Ha explicado que hoy 
también sucede en las pequeñas sociedades, en las personas y en tantos países: “El 
primer paso es apropiarse de la comunicación, y después la destrucción, el juicio, y la 
muerte”. 
 
Una “gran seducción” 
“También en la vida cotidiana es así” –ha asegurado el Papa Francisco–. Si se quiere 
destruir a una persona, “inicio por la comunicación: difamar, calumniar, decir escándalos”. 
“Y comunicar escándalos es un hecho que tiene una seducción enorme, una gran 
seducción. Se seduce con los escándalos. Las buenas noticias no son seductoras: si, pero 
que bien que ha hecho. Y pasa… Pero un escándalo: pero has visto. Has visto esto. Has 
visto aquel otro. ¿Qué cosa ha hecho? Esta situación… Pero no puede, no se puede ir 
adelante así. Y así la comunicación crece, y esa persona, esa institución, aquel país 
termina en la ruina. No se juzgan al final a las personas. Se juzgan las ruinas de las 
personas o de las instituciones, porque no pueden defenderse”. 
 
Historia de Nabot 
El Papa ha reflexionado a partir de la historia de Nabot, narrada hoy en el Primer Libro de 
los Reyes y propuesta en la Primera Lectura. El rey Acab desea la viña de Nabot y le 
ofrece dinero. Aquel terreno pero forma parte de la herencia de sus padres y por lo tanto 
el hombre lo rechaza. Entonces Acab que era “caprichoso”, hace como los niños cuando 
no obtienen lo que quieren: llora. 
Luego, siguiendo el consejo de su mujer cruel, Jezabel, lo acusa de falsedad, lo mata y 
toma posesión de su viña. Nabot –ha señalado el Pontífice– es pues un “mártir de la 
fidelidad a la herencia” que había recibido de sus padres: una herencia que iba más allá 
de la viña, una “herencia del corazón”. 
Francisco ha indicado que la historia de Nabot es paradigma para la historia de Jesús, de 
San Esteban y de todos los mártires que han sido condenados “usando un escenario de 
calumnias”. Pero es también un paradigma en el modo de proceder de mucha gente, de 
“tantos jefes de Estado y de Gobierno”. Se comienza con una mentira y, “después de 
haber destruido sea una persona, sea una situación con aquella calumnia”, se juzga y se 
condena, ha descrito. 

Zenit 

El Papa a Santa Marta: “la comunicació calumniosa destrueix” 
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Fa mesos em van demanar el servei d'hostatger, i feia dies que us en volia parlar perquè 
ara mateix bona part de la meva vida gira a l'entorn d'aquest àmbit del monestir. I és molt 
probable que alguns dels meus escrits sorgeixin del que hi visc. 
 
No trobareu publicitat d'aquest lloc perquè s'omple amb facilitat els caps de setmana, i 
entre setmana sempre hi ha també algunes persones. Els uns ho diuen als altres, i quan 
són estrangers és perquè suposen que un monestir ha de tenir un lloc d'acolliment i ens 
en demanen informació. Potser m'ha sorprès aquest darrer aspecte: que a més de gent 
d'aquí, sovint ve gent de països molt diferents. 
 
En un lloc on sempre entra i surt gent no és possible establir molt contacte amb tothom, 
sobretot quan són grups. Però sempre hi ha persones que ens demanen poder conversar 
sobre aspectes de la seva vida. Som un equip de monjos, i em sento afortunat de 
compartir amb tres monjos que són molt amables amb la gent, molt acollidors.  
 
Una de les experiències més maques d'aquests mesos ha estat quan algunes persones 
(bastantes) m'han dit que algun monjo els ha ajudat en algun moment important de la 
vida.  
 
I potser el comú denominador dels qui hi venen a passar uns dies és que són persones 
que busquen. Busquen tranquil·litat, pau, potser desconnectar, a vegades ser escoltats, o 
confessats, o acabar quelcom que necessita concentració (una tesi doctoral, per 
exemple). A vegades creients, a vegades d'altres religions o no-creients. Però gent que 
volen compartir la nostra pregària o bé que es fan preguntes i busquen. O tot alhora. 
 
Una gràcia de Déu pels qui hi podem ser.  

Sergi d'Assís 
 
Vegeu: http://fontdegreccio.blogspot.com/ 
 
 

L'hostatgeria de Montserrat 

https://www.blogger.com/profile/06758751871562510623
http://fontdegreccio.blogspot.com/
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Entrevista a Alberto Ares, delegat del sector social dels jesuïtes d’Espanya 
 

El jesuïta lleonès-del món Alberto Ares Mateos 
(Veguellina de Órbigo, 1972) és un home pràctic 
que teoritza. El seu discurs sobre les migracions 
està impregnat d’una vivència nòmada i de 
l’experiència d’haver acompanyat diferents 
comunitats migrants llatinoamericanes, 
subsaharianes, de l’Europa de l’Est... «que m’han 
fet molt de bé». «Les grans qüestions han de partir 
del contacte amb les persones: és l’única 
presència de Déu que tenim en el nostre món», 
assegura Ares, i d’aquesta manera miren d’aplicar-
ho al conjunt del sector social dels jesuïtes, del 
qual n’és el delegat a Espanya. 
 

Víctor Codina ens deia en una entrevista [Catalunya Cristiana n. 1960, del 
16/04/2017] que «als teòlegs ens cal un contacte molt més directe amb el poble i 
sobretot amb els pobres». La Teologia de les migracions, respon a aquesta 
necessitat? 
Igual com passa amb gairebé totes les teologies contextuals — teologia de l’alliberament, 
feminista, del poble...—, efectivament. En els nostres dies hi ha signes dels temps, com va 
assenyalar Benet XVI amb les migracions, i si no som capaços de tocar-los i d’estar-hi a 
frec ens perdem alguna cosa de la presència de Déu en el nostre món. 
 
«Alguns teòlegs han descrit la migració com la cara humana de la globalització», 
llegim al quadern que acaba de publicar amb Cristianisme i Justícia. Quins són els 
fonaments i principis bàsics d’aquesta Teologia? 
Les diferents teologies tenen uns mateixos pilars, ara bé, al quadern, he mirat de veure 
quines són les arrels bíbliques de les migracions; passar després pel magisteri (què han 
dit els sants pares, els Papes); per, en darrer lloc, arribar a les cruïlles. 
 
Vostè palesa un gran contrast entre la «presència abundant de les migracions a la 
Bíblia» i, en canvi, «una presència escassa en la reflexió teològica i pastoral». Què 
es pot fer per anar corregint-ho? 
Ens cal dur al cor del currículum acadèmic teològic la realitat migratòria. I, a més, com a 
Església hem de pressionar una mica més fent Teologia nosaltres també (no només 
circumscrita als teòlegs) i fer més propera aquesta reflexió a les nostres comunitats, a les 
parròquies, a les diòcesis... perquè aquella vivència pastoral la puguem tematitzar. 
 
L’Església, en el seu conjunt, està prou al costat dels migrants?  
Parlar de l’Església en el seu conjunt dins d’un món són paraules majors. El papa 
Francesc, com a cap de l’Església, ho ha impulsat d’una manera molt forta perquè ha 
posat la figura del migrant al centre, ha donat mostres d’acollida i ha apropat els migrants 
al nostre cor. Crec molt en el refrany «el roce hace el cariño», així doncs, la nostra 
Església parlarà dels migrants si les nostres comunitats acullen i estan obertes a aquesta 
realitat. 
 

“Sense polítiques d’integració clares, aviat crearem polvorins a les 
nostres ciutats” 
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Quines accions positives de l’Església subratllaria i en quins aspectes ha de 
millorar? 
En l’Església catòlica, en el món occidental, la teoria és molt clara i la majoria som 
promigrants, però la realitat vital no sempre és coherent amb això. No sempre hem 
connectat amb les nostres arrels cristianes en aquest món de les migracions. De vegades 
el que ens impregna com a cristians és el que sentim a la parada del metro, el que ens 
arriba dels mitjans de comunicació... Més enllà de treure documents, hem de fer un pas 
endavant molt més gran.  
 
En quin sentit? 
Que parlem d’acollida, però que la practiquem; 
parlem de sensibilització, de lluitar contra els 
prejudicis i el racisme i ens hi posem; i que hi 
incidim públicament amb la gent propera, amb els 
nostres governants. En el fons, es tracta de 
preservar la dignitat de les persones i els seus 
drets. Si tots som fills i filles de Déu, com podem 
tenir prejudicis cap a una altra persona per raça o 
l’idioma? 
 
A més de la pobresa i els conflictes bèl·lics, els 
desastres que provoca el canvi climàtic també 
generen desplaçaments. Cal ampliar la definició 
actual de refugiat?  
Es calcula que l’any 2050 pot haver-hi 250 milions de desplaçats mediambientals. La 
definició de refugiat de la Convenció de Ginebra va donar cabuda a la realitat que hi havia 
després de la Segona Guerra Mundial, i va fer molt de bé, però s’ha quedat obsoleta. 
L’ideal seria que la definició de refugiat s’ampliés a tots aquests casos. Ara bé, de facto, 
vivim un temps de retallada de drets i és important, primer, que la definició de refugiat 
s’apliqui. I després que fem un esforç no només per incorporar aquestes noves 
casuístiques a la definició sinó que hi hagi algun tipus de legislació que empari totes 
aquestes persones que es veuen afectades, no ho oblidem, per la nostra necessitat de 
provisió barata i assequible de diferents matèries primeres. 
 
El discurs antiimmigració està molt present al Parlament Europeu i ascendeixen 
partits d’ultradreta. Quines polítiques migratòries espera que es desenvolupin a 
partir del nou mapa europarlamentari que resulti de les eleccions del maig del 2019 
proper? 
A Europa no hi ha una mirada comuna sobre les migracions. Tot el que en surt és una 
mirada de mínims. Tenim  una  Europa  del  Sud —Espanya, França, Itàlia, Grècia— amb 
una mirada més comuna, perquè és la porta d’entrada i per com hem passat de ser països 
emissors a ser dels que reben immigració. A l’Europa de l’Est (Hongria o Polònia), en 
canvi, miren de preservar una identitat molt forta, potser alguns d’ells amb una necessitat 
de mà d’obra immigrant, però que no són capaços de gestionar la diversitat. D’altres, com 
Holanda o Bèlgica, n’han vist de tots colors pel que fa a la immigració, perquè han viscut 
una realitat de diversitat molt forta i hi estan sortint també aquests partits d’ultradreta, 
xenòfobs. 
 
Quines serien les polítiques de migració desitjables? 
Veiem a Europa un discurs on es parla molt bé d’integració, però ens gastem el 
pressupost per controlar les fronteres, externalitzar-les a base de projectes que mantenen 
camps de refugiats en altres països i invertint poc allà en projectes de desenvolupament. I 
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a Espanya, quan veus els diners que ens gastem a les ciutats en integració, et cau l’ànima 
als peus. Tota la inversió en cooperació al desenvolupament des de la crisi és 
vergonyosa, i la minsa quantitat ja sabem a quin tipus de projectes va. Veient el que ha 
passat a França, la Gran Bretanya o els Estats Units, si realment no ens prenem 
seriosament les polítiques d’integració clares, aviat crearem polvorins o camps de conreu 
a les nostres ciutats i barris. 

Joan Andreu Parra | Catalunya Cristiana 
 

M’agradaria saber... on ets? A casa teva, al carrer esperant que el semàfor es posi verd? 
Tot caminant per un indret del Montseny? En fi, estudiant, amb la persona que estimes, en 
un cafè, en el banc d’una església o potser al bus? No sé quanta gent llegirà aquestes 
ratlles. Segur que quasi tots us trobeu en llocs diferents. Tenim, però, una cosa en comú: 
els somnis!! Quins són, ara, en el moment que vius, els tres o quatre somnis més 
importants? Precisament el que més t’agradaria, el que penses que et faria més feliç, més 
persona; el que potser cerques des de fa temps, o allò que sembla impossible? No diguis 
que tu ja no somnies, que tot és igual, que experimentes una inèrcia d’anar fent, sense 
cap horitzó, que l’avorriment ha fet estada dintre teu i està ben assegut i arrelat. No diguis 
que voldries somniar, però que el realisme t’ha demostrat  que dos i dos són quatre i mai 
cinc, que el que veritablement havies desitjat saps que és absolutament irreal. Ficat en la 
nit més fosca, no hi ha ni un estel per molt que miris amunt. 
En part tens raó. Molts dels somnis són quimèrics; però potser has passat de llarg per un 
do que Déu va sembrar en el nostre cor, i que vol fer créixer: l'esperança!! Esperança no 
vol dir espera. No és estar en una llarga cua fins que arribi el torn. Esperança és creure 
que ja posseïm —en plenitud, en mediocritat o en llavor— les realitats que poden donar 
llum i escalfor a la vida. Qui perd l’esperança ha perdut el camí dels somnis. 

Voldríem recuperar l’esperança. L’existència és fràgil; les capacitats, limitades; les 
tensions, abundants; però per raons importants l’esperança s’ha definit com una virtut 
teologal. Arrelada al fet de la Pasqua. Encara que molts dels somnis no passin de ser 
somnis, l’esperança sempre obre nous camins. 

Jesús Renau  
 
Consulteu l’article: https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/somnis-227304 

Somnis 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/somnis-227304
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La Facultat de Filosofia de Catalunya impartirà un nou curs per comprendre la vida de les 
monges de clausura. 
 
La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull imparteix cada estiu un curs 
interdisciplinari que integra diferents continguts i que consta de diverses ponències que 
tenen com a objectiu aprofundir i reflexionar sobre un mateix tema. Aquest any, l’objecte 
d’estudi escollit ha estat “Monges: cultura i llibertat”, que els diferents ponents tractaran 
des de tots els àmbits possibles, com per exemple la seva sensibilitat espiritual, la seva 
creativitat i les seves capacitats intel·lectuals, entre d’altres. 
 
El curs s’impartirà del 2 al 6 de juliol, de 16.30 a 19.30h a la Facultat de Filosofia de 
Catalunya-Universitat Ramon Llull, amb l’única excepció del dia 3, que es farà al reial 
monestir de Pedralbes. 
 
El coordinador del curs, el professor Jesús Oliver-Bonjoch, ha explicat que l’objectiu 
d’aquest any és proporcionar als participants un punt de vista històric dels monestirs i 
convents de monges: “Volem ajudar a comprendre i jutjar la vida de les monges als 
convents des de les llibertats i la igualtat d’oportunitats que gaudim a l’Europa 
actual”.  
 
D’entre els professors que impartiran les ponències, en destaquen la presencia de Sílvia 
Coll-Vinent, que divulgarà l’obra d’una monja clarissa del monestir de Pedralbes (Eulàlia 
Anzizu) i la Dra. Mònica Santín, que impartirà la ponència Violant de Luna, l’abadessa 
rebel. La informació completa del curs així com les inscripcions es poden consultar a la 
pàgina web de la Facultat de Filosofia-URL: www.filosofia.url.edu o bé enviant un correu a 
facultat@filosofia.url.edu.  

Monges: cultura i llibertat 

http://www.filosofia.url.edu/
mailto:facultat@filosofia.url.edu
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Avaluació i convivència 
 
La jornada final del curs, ha tingut lloc el 18 de juny. A més de les classes habituals, s’ha 
dedicat temps a l‘avaluació i a la convivència. Enguany hi ha participat cinc 
congregacions: Puresa de Maria, Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Orde 
dels Mercedaris, Franciscanes Missioneres de la Nativitat | Darderes i l’Institut de 
Germans Maristes. Un total de 22 joves han participat en aquest noviciat 
intercongregacional. 
 
El CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), pertanyent a l’URC (Unió de 
Religiosos de Catalunya), des de fa dècades, ofereix el Curs Sistemàtic de Formació 
Inicial adreçat a postulants, novícies i novicis. Cada dilluns, de 2/4 de 4 a 2/4 de 8 de la 
tarda, s’imparteixen quatre matèries en cadascun dels tres trimestres. 
 

  
 
Els responsables de la formació han tingut una reunió per avaluar el curs que acaba i 
dissenyar les línies del proper curs. Posteriorment, formadors i novicis/es han tingut una 
sessió conjunta, en la qual els novicis/es s’han distribuït en grups i han avaluat el curs a 
partir dels aspectes positius i enriquidors que han trobar al curs, les dificultats o els 
aspectes a millorar i les propostes per al nou curs, que començarà a l’octubre vinent.  
 
Posteriorment s’han comunicat els resultats que s’han comentat entre tots els presents. 
Després, s’ha passat a un berenar compartit, que ha obert un espai de convivència. Hi ha 
participat, a més dels responsables de formació i dels alumnes del curs, el P. Màxim 
Muñoz, president de l’URC, i el G. Lluís Serra, director del CEVRE. 

 

CEVRE: fi de curs del noviciat intercongregacional 



 

23 | 35 

 

 
El objetivo principal del Sínodo es 
“hacer que toda la Iglesia tome 
conciencia de su importante y 
nada facultativa tarea de 
acompañar a cada joven, ninguno 
excluido, hacia la alegría del 
amor” ha expuesto el Cardenal 
Baldisseri. 
 
En segundo lugar, tomando esta 
misión en serio, “la Iglesia misma 
podrá readquirir un renovado 
dinamismo juvenil”, ha 
continuado, y en tercer lugar, 
también es importante para la 
Iglesia “aprovechar esta 
oportunidad de discernimiento 
vocacional, con el fin de descubrir cómo puede responder mejor hoy a su llamada a ser 
alma, luz, sal y levadura de nuestro mundo”. 
Esta mañana, a las 11 horas, en la Oficina de Prensa de la Santa Sede, ha tenido lugar la 
conferencia de presentación del Instrumentum laboris de la XV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos cuyo tema es: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional” (3-28 octubre 2018). 
 
Han intervenido el cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los 
Obispos; Mons. Fabio Fabene, Subsecretario; P. Giacomo Costa, S.I., Secretario Especial 
de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y Don Rossano Sala, 
S.D.B., Secretario Especial de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 
Obispos. 
 
El documento, fechado el 8 de mayo de 2018, se compone de tres partes que en conjunto 
contienen 13 capítulos, introducción y conclusión. El texto del documento en español se 
publicará en Zenit en los próximos días. 
 
Camino sinodal 
 
El “camino sinodal” comenzó inmediatamente para la redacción del “documento 
preparatorio”, publicado el 13 de enero de 2017, junto con la “Carta a los jóvenes” del 
Papa Francisco. 
 
Este documento contenía un “Cuestionario” destinado principalmente a conferencias 
episcopales, sínodos de Iglesias Católicas orientales y otras organizaciones de la Iglesia: 
15 preguntas dirigidas a todos, tres preguntas específicas para cada continente y un 
llamado a compartir “buenas prácticas” experimentadas. 
 
El Cardenal Baldisseri ha mencionado también el “Seminario internacional sobre la 
situación de los jóvenes”, que tuvo lugar del 11 al 15 de septiembre de 2017, con la 
participación de expertos y jóvenes, para tener en cuenta la situación de los jóvenes de 
hoy”. 

Sínode 2018: “Acompanyar cada jove fins a l’alegria de l’amor” 
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También se celebraron diferentes iniciativas para “involucrar a los jóvenes”, comenzando 
con un “Cuestionario en línea” en diferentes idiomas y también traducido por las 
Conferencias Episcopales: alrededor de 100.000 jóvenes enviaron sus respuestas. 
También se realizó la “Reunión pre-sinodal” de jóvenes, en Roma, del 19 al 24 de marzo 
de 2018, donde 300 jóvenes de los cinco continentes estuvieron físicamente presentes, 
mientras que otros 15.000 jóvenes participaron en la reunión gracias a las redes sociales. 
Al término de la reunión, el Domingo de Ramos, día en que se celebró la Jornada Mundial 
de la Juventud a nivel diocesano, los jóvenes entregaron al Papa el documento final que 
prepararon. 
 
Esta iniciativa –ha señalado el Cardenal Baldisseri– demuestra “la expresión del deseo de 
la Iglesia de escuchar a todos los jóvenes sin exclusión”. 
 
Ejercicio de discernimiento 
 
Como consecuencia de los propósitos para el Sínodo, el Instrumentum laboris–ha descrito 
Baldisseri– está redactado según el “método del discernimiento”. Es decir, el mismo 
Sínodo “es un ejercicio de discernimiento”, cuyo proceso se realiza dando los mismos 
pasos que ayudan a todos los jóvenes a arrojar luz sobre su vocación. 
 
El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 51, presenta el proceso de discernimiento con 
tres verbos: reconocer, interpretar, elegir. Por esta razón, el texto se divide en tres partes, 
cada una refiriéndose a uno de los tres verbos. 
 
Reconocer 
 
El primer paso del discernimiento está marcado por el verbo reconocer. Inmediatamente 
viene a la mente el relato de 
Emaús, donde se dice que 
“se les abrieron los ojos y lo 
reconocieron” (Lc 24,31). Por 
lo tanto, es evidente que 
“reconocer” no es un ver 
genérico o un simple 
escuchar, sino que dice 
mucho más: se trata de 
dejarse habitar por la gracia 
para tener la mirada del 
discípulo, una comprensión 
de la realidad que es capaz 
de ver con el corazón, la 
inteligencia que surge de las 
entrañas de misericordia que 
moran en cada uno de nosotros. “Reconocer” significa participar de la mirada de Dios 
sobre la realidad, observando la forma en que Dios nos habla a través de ella. 
 
Interpretar 
 
El segundo pasaje se centra en el verbo interpretar. La realidad es más importante que la 
idea, pero las ideas se vuelven necesarias cuando se reconocen las llamadas que 
provienen de la realidad. Se necesita un marco de referencia para interpretar la realidad; 
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de lo contrario, se es presa de la 
superficialidad. Es necesario 
profundizar, hacia un nivel 
bíblico y antropológico, teológico 
y eclesiológico, pedagógico y 
espiritual. Las buenas ideas 
iluminan, aclaran, desatan 
nudos, ayudan a desenredar la 
madeja, a vencer la confusión y 
resolver la fragmentación, 
acompañando hacia una visión 
integral y sinfónica. 
 
Elegir (discernir) 
 
El tercer momento se concentra en la necesidad de elegir. Después de reconocer e 
interpretar, la fase más delicada e importante es tomar decisiones valientes y previsoras a 
la luz del camino recorrido. El discernimiento corre demasiadas veces el peligro de 
encallarse en el análisis interminable de muchas interpretaciones diferentes, que no llegan 
a buen término, es decir, a las decisiones concretas, proféticas y prácticas. Por eso es 
importante completar el camino a través de opciones compartidas que nos ayudan en 
nuestro recorrido de conversión pastoral y misionera. 
 
*** 
Leer el ‘Instrumentum laboris’ en original, italiano (El documento se publicará 
próximamente en español) 
 
Esta es nuestra traducción de los principales títulos del documento. 
Introducción 
 
I. Reconocer: la Iglesia escucha la realidad 
Cap.1 Ser joven hoy 
Cap.2 Experiencias y lenguajes 
Cap.3 En la cultura del descarte 
Cap.4 Desafíos antropológicos y culturales 
Cap.5 Escuchando a los jóvenes 
 
II.Interpretar: Fe y discernimiento vocacional 
Cap.1 La bendición de la juventud 
Cap.2 La llamada a la luz de la fe 
Cap.3 La dinámica del discernimiento vocacional 
Cap. 4 El arte de acompañar 
 
III. Elegir (discernir): Caminos de conversión pastoral y misionera 
Cap.1 Una perspectiva integral 
Cap.2 Inmerso en el tejido de la vida cotidiana 
Cap.3 Una comunidad evangelizada y evangelizadora 
Cap. 4 Animación y organización de la pastoral 
 
Conclusión 
 

Zenit 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20180508_instrumentum-xvassemblea-giovani_it.html
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EL CARÀCTER DEFINITIU DE LA DOCTRINA DE LA CARTA “ORDINATIO 
SACERDOTALIS”. A PROPÒSIT D’ALGUNS DUBTES* 
pel card. Lluís Ladaria, prefecte de la congregació per a la doctrina de la fe  
 

  «Estigueu en mi com jo estic en vosaltres. Així com 
les sarments, si no estan en el cep, no poden donar 
fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu 
en mi» (Jn 15,4). Si l'Església pot oferir vida i salvació 
a tothom, és gràcies al seu arrelament en Jesucrist, el 
seu fundador. Aquest arrelament té lloc abans que 
res a través dels sagraments, amb l'Eucaristia al 
centre. Instituïts per Crist, són els pilars fundadors de 
l'Església que contínuament la generen com el seu 
cos i la seva esposa. Íntimament vinculat a 
l'Eucaristia és el sagrament de l'orde, en què Crist es 
presenta a l'Església com a font de la seva vida i de la 
seva obra. Els sacerdots estan configurats «amb Crist 
sacerdot, de tal manera que poden obrar en nom de 
Crist Cap» (Presbyterorum Ordinis, n. 2). 
 
Crist va voler conferir aquest sagrament als dotze 
apòstols, tots homes, que al seu torn el van 
comunicar a altres homes. L'Església sempre s'ha 
sentit vinculada per aquesta decisió del Senyor, que 
exclou que el sacerdoci ministerial pugui ser conferit 

vàlidament a les dones. Joan Pau II, en la carta apostòlica Ordinatio sacerdotalis, del 22 
de maig de 1994, va ensenyar «amb la finalitat d'allunyar tot dubte sobre una qüestió de 
gran importància que ateny la mateixa divina constitució de l’Església» i «en virtut del meu 
ministeri de confirmar en la fe als germans» (cf. Lc 22,32), que «l'Església no té cap 
manera la facultat de conferir l'ordenació sacerdotal a les dones, i que aquest dictamen ha 
de ser considerat com a definitiu per tots els fidels de l'Església» (n. 4). La Congregació 
per a la doctrina de la fe, en resposta a un dubte sobre l'ensenyament de la Ordinatio 
sacerdotalis, ha reiterat que és una veritat que pertany al dipòsit de la fe. 
 
Des d'aquest punt de vista, és motiu de greu preocupació que encara s'escoltin veus en 
alguns països que qüestionen la validesa d'aquesta doctrina. Per sostenir que això no és 
definitiu, s'argumenta que no s'ha definit ex cathedra i que una decisió posterior d'un futur 
Papa o Concili podria, per tant, revocar-la. Sembrar aquests dubtes causa una gran 
confusió entre els fidels, no sols sobre el sagrament de l'orde com a part de la constitució 
divina de l'Església, sinó també sobre el Magisteri ordinari, que pot ensenyar 
infal·liblement la doctrina catòlica. 
 
Primer, pel que fa al sacerdoci ministerial, l'Església reconeix que la impossibilitat 
d'ordenar les dones pertany a la «substància del sagrament» de l'orde sagrat (cf. 
Denzinger-Hünermann, 1728). L'Església no té capacitat per canviar aquesta substància, 
perquè és precisament sobre la base dels sagraments instituïts per Crist que ella es 
genera com a Església. No és sols una qüestió de disciplina, sinó també de doctrina, ja 
que es refereix a l'estructura dels sagraments, que són el lloc original del trobament amb 
Crist i de la transmissió de la fe. Per tant, no estem davant un límit que impedeixi que 

El caràcter definitiu de la Doctrina de la Carta “Ordinatio Sacerdotalis” 
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l'Església sigui més efectiva en la seva activitat al món. Si l'Església no pot intervenir, de 
fet, és perquè en aquest punt intervé l'amor originari de Déu. Ell està actiu en l'ordenació 
dels preveres, per tal que l'Església sempre posseeixi, en cada situació de la seva història, 
la presència visible i efectiva de Jesucrist «com a principal font de gràcia» (Francesc, 
Evangelii gaudium, n. 104). 
 
Conscient que, en obediència al Senyor, no pot modificar aquesta tradició, l'Església 
també s'esforça per aprofundir en el seu significat, ja que la voluntat de Jesucrist, que és 
el Logos, mai no està privat de sentit. El sacerdot, de fet, actua en la persona de Crist, 
espòs de l'Església, i la seva condició d'home és un element indispensable d'aquesta 
representació sacramental (cf. Congregació per a la doctrina de la fe, Inter insigniores, n. 
5). Certament, la diferència de funcions entre homes i dones no porta amb si cap 
subordinació, sinó un enriquiment mutu. Recordem que la imatge completa de l'Església 
és Maria, la Mare del 
Senyor, que no va rebre el 
ministeri apostòlic. Així 
veiem que el masculí i el 
femení, el llenguatge 
original que el Creador ha 
inscrit en el cos humà, es 
reprèn en l'obra de la 
nostra redempció. La 
fidelitat al pla de Crist per 
al sacerdoci ministerial és 
precisament el que 
permet, llavors, aprofundir 
i promoure cada vegada 
més el paper específic de 
la dona en l'Església, atès 
que, «en el Senyor, ni la dona sense l’home, ni l’home sense la dona» (1Co 11,11). A 
més, això pot fer llum sobre la nostra cultura, que lluita per comprendre el significat i la 
bondat de la diferència entre l'home i la dona, que també afecta la seva missió 
complementària en la societat. 
 
En segon lloc, els dubtes que se susciten sobre la definició d’Ordinatio sacerdotalis també 
tenen serioses conseqüències en la forma en què entenem el Magisteri de l'Església. És 
important reafirmar que la infal·libilitat no concerneix només els pronunciaments solemnes 
d'un Concili o del Summe Pontífex quan parla ex cathedra, sinó també l'ensenyament 
ordinari i universal dels bisbes disseminats per tot el món, quan proposen, en comunió 
entre ells i amb el Papa, la doctrina catòlica que s'ha de mantenir definitivament. Joan Pau 
II es va referir a aquesta infal·libilitat en la Ordinatio sacerdotalis. Així, no va declarar un 
nou dogma sinó que, amb l'autoritat que se li va conferir com a successor de Pere, va 
confirmar formalment i explícitament, per eliminar tot dubte, allò que el Magisteri ordinari i 
universal ha considerat al llarg de la història de l'Església com pertanyent al dipòsit de la 
fe. Precisament aquesta manera de pronunciar-se reflecteix un estil de comunió eclesial, 
ja que el Papa no volia obrar sol, sinó com un testimoni que escolta una tradició 
ininterrompuda i viscuda. D'altra banda, ningú no negarà que el Magisteri pot expressar 
infal·liblement sobre veritats que estan necessàriament relacionades amb el que es revela 
formalment, ja que només d'aquesta manera pot exercir la seva funció de salvaguardar 
santament i exposar fidelment el dipòsit de la fe. 
 
Una prova més del compromís amb el qual Joan Pau II va examinar la qüestió és la 
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consulta prèvia que ell va voler dur a terme a Roma als presidents de les conferències 
episcopals que estaven seriosament interessats en aquest tema. Tots, sense excepció, 
van declarar amb total convicció que, mitjançant l'obediència de l'Església al Senyor, ella 
no té la facultat de conferir l'ordenació sacerdotal a les dones. 
 
Benet XVI també va insistir en aquest ensenyament, recordant, en la Missa crismal del 5 
d'abril de 2012, que Joan Pau II «va declarar de manera irrevocable» que l'Església «no 
tenia autorització del Senyor» pel que fa a l'ordenació de les dones. Benet XVI més tard 
va preguntar, en relació a alguns que no havien acceptat aquesta doctrina: «Però la 
desobediència, ¿és veritablement un camí? Es pot veure en això quelcom de la 
configuració amb Crist, que és el pressupòsit de tota renovació, o no és més aviat només 
un afany desesperat de fer alguna cosa, de transformar l'Església segons els nostres 
desitjos i les nostres idees?». 
 

 El Papa Francesc també 
ha tornat al tema. En la 
seva exhortació apostòlica 
Evangelii gaudium, va 
reafirmar que «el sacerdoci 
reservat als homes, com a 
signe de Crist Espòs que es 
lliura en l'Eucaristia, és una 
qüestió que no es posa en 
discussió», i va convidar 
tothom a no interpretar 
aquesta doctrina com una 
expressió de poder, sinó de 
servei, perquè la dignitat 

igual d'homes i dones en el cos de Crist pugui ser percebuda millor (n. 104). En la 
conferència de premsa, durant el vol de tornada del seu viatge apostòlic a Suècia l'1 de 
novembre de 2016, el Papa Francesc va reiterar: «Sobre l'ordenació de les dones en 
l'Església catòlica, l'última paraula clara va ser donada per sant Joan Pau II, i això roman». 
 

 En aquest temps, quan l'Església està cridada a 
respondre a tants desafiaments de la nostra cultura, 
és essencial que romangui en Jesús, com les 
branques de la vinya. És per això que el Mestre ens 
convida a assegurar que les seves paraules 
romanguin en nosaltres: «Si guardeu els meus 
manaments, romandreu en el meu amor» (Jn 15,10). 
Només la fidelitat a les seves paraules, que no 
passaran, assegura que estem arrelats en Crist i en 
el seu amor. Només l'acceptació del seu savi pla, que 
pren forma en els sagraments, enforteix les arrels de 
l'Església, perquè ella pugui donar el fruit de la vida 
eterna. 
 

L'Osservatore Romano 
30 maig 2018 

(Documents d’Església. 
Traducció del P. Bernabé Dalmau, 

monjo de Montserrat) 
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Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les  
 

 

Espiritualitat i 

litúrgia 

 

Ser cristià 

en un món nihilista 

amb la gna. Griselda Cos 

 

Diumenge  24 de 

juny a les 6 de 

la tarda 

atenció! 

S’ha canviat el dia 

 

 
Solemnitat de 

Sant Pere 

I Sant  Pau 

 
Us convidem a la solemnitat del 

titular del nostre monestir 

eucaristia 

després, coca a l'hort 

comiat amb la pregària 

de completes 

 

divendres,   29  de  

juny a les 19.30 

eucaristia les 

vespres 

s'avancen a les 

18.30 

www.benedictinessantperepuelles.cat 
 

VIII Festival Internacional Orgue de Montserrat  
 

 
El VIII Festival Internacional Orgue de Montserrat. Abat Cassià M. Just, in 
memoriam presenta un programa ric i divers, clàssic i innovador, amb tocs 
d’obertura cap  a noves propostes i amb un nivell musical marcadament 
internacional. La voluntat del FIOM 2018, com diu el seu director musical, el P. 
Jordi-Agustí Piqué, és “d’explorar noves possibilitats sonores i artístiques que 
donin cabuda a gustos distints, sensibilitats múltiples i públics ben diversos”. 
 

La setena edició del Festival Internacional Orgue de Montserrat (FIOM) porta a la 
Basílica de Santa Maria quatre concerts, els 21 de juliol, 11 i 25 d’agost, a les 
21h, amb entrada lliure. Tots ells es podran seguir en directe a través de 
Montserrat RTV (www.montserratcomunicacio.cat), i també per les TV de la Xarxa 
de Comunicació Local. 
 

Programa: http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/programesfiom2018.doc i 
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2018.pdf 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

presentacions… 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/programesfiom2018.doc
http://www.abadiamontserrat.net/Dossier/programafiom2018.pdf
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 Curs d’iconografia al Monestir del Sant Crist a Balaguer  
 

Del 27 juny al 8 de juliol de 2018 
Curs: 2 nivell 
Iniciació: Realització de l’Icona 
durant el curs Mig-Alt: Realització 
de l’Icona amb l’or ja posat 
Organització i coordinació del 
curs: P. 
José de Jesús Navas i D. Nuria Beltrán 
R. nurbe57@hotmail.com 
Tel. + 34-609 24 37 31 

 

 
Condicions 
A- Preu: 450€/persona: 10 dies 
B- Precio Hotel Santuari (situat en el Monestir): 50’50€ /persona - per nit (11 nits) 
*Pensió complerta i habitació individual/doble amb bany – taxes 
incloses (wi-fi & parking...) 
 
 

Monestir de Sant Benet de Montserrat  
 
 

 

 
PRESÈNCIA, ESPIRITUALITAT I MISERICORDIA 
Gna.Conxita Gómez, OSB 
Data: 23/06/18 de 10h a 13h i de 15h a 17h. 
 
Per a mes informació: activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 
 

BOTIGA VIRTUAL 
CERÀMICA D'ARTESANIA 
93 835 00 78 ext.12 / 659 38 67 62 
ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com 

 

Jornades d’Estudis franciscans  
 
JUNY: 
 
Dia 21, dijous, a les 20h, Pompeia-Grups (Riera Sant Miquel, 
1bis) FORMACIÓ D’ADULTS: Literatura i Cristianisme, 

Miguel de Unamuno, a càrrec de Fra Lluís Arrom. 
 
Dia 29, divendres, a les 20:00: 
Pregària contemplativa amb cants de Taizé (A la Cripta de Pompeia) 
 
 
 
 

CURSOS I ACTIVITATS AL MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT 

mailto:nurbe57@hotmail.com
mailto:nurbe57@hotmail.com
mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
mailto:ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com
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Pregària per la Pau – Comunitat de Sant’Egidio  
 

 

XIII Curs de formació interreligiosa al Monestir de Montserrat                    
 

El DIM (Diàleg Interreligiós Monàstic) i l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Barcelona (ISCREB), amb el suport de la Fundació Abadia de Montserrat 2025, organitzen 
del 2 al 6 de juliol el XIII Curs de formació interreligiosa al Monestir de Montserrat, que 
enguany girarà al voltant de la figura de Raimon Panikkar, en l’any del centenari del seu 
naixement. Els professors que l’impartiran són Ignasi Boada, Xavier Marín, Jordi Pigem, 
Ignasi Moreta i Francesc Torradeflot. 
  
La recerca del Misteri de Déu i el mestratge intel·lectual i espiritual de Raimon Panikkar ha 
ajudat moltes persones d’arreu del món a trobar la unificació interior, la pau i l’amor als 
altres en una pluralitat unificada. Ho va fer a partir de la seva experiència cristiana 
fonamentada en l’Evangeli de Jesús i alhora des de la saviesa que va trobar en 
l’hinduisme i en el budisme sense deixar de ser cristià, i ben atent al pensament 
contemporani. El seu “diàleg dialògic”, el seu “diàleg intrarreligiós”, era per portar a 
l’harmonia i a l’experiència d’obertura al Misteri inefable que brilla en la persona de 
Jesucrist. 
  
La nota de premsa amb tota la informació del curs és a  
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/curspanikkar.doc. 
 

 

Podem trencar les regles del joc?  

A les acaballes del procés de preinscripció i matrícula del proper curs, l’estupor causat per 
certa inactivitat administrativa fa néixer en el sector un interrogant: a Barcelona no s’han 
reunit les Comissions de Garanties. Per què?  

FECC Informa. Núm. 688 (18.06.2018) 

http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/curspanikkar.doc
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En el marc del complex desplegament del dret a l’educació, que crea interessos diversos 
als agents i sectors afectats, sens dubte el reflex de les seves friccions llueix amb més 
intensitat durant el període en què pares i mares han de fer l’elecció de l’escola que 
considerin més adient als seus interessos, les seves creences o les seves opcions vitals, 
amb el procés administratiu consegüent, concebut per garantir aquesta lliure opció de les 
famílies.  

Per això, l’ordenament pren com a principi d’actuació conjugar de la manera més completa 
i pròpia possible el dret de tots a l’educació amb la llibertat d’ensenyament (CE, 27.1) i 
instaura com a mandat legal la garantia del dret a l’educació de tothom harmonitzant-lo 
amb els drets individuals dels alumnes i de les mares, els pares o els tutors (LEC, art, 44).  

Quan contempla l’escolarització dels centres públics i privats concertats, la llei orgànica bé 
que se’n cuida d’establir que la regulació de l’admissió dels alumnes que faran les 
administracions educatives garantirà el dret a l’educació, l’accés en condicions d’igualtat i 
la llibertat d’elecció de centres per pares o tutors, i l’atenció a una adient i equilibrada 
distribució dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (LOE, 84.1).  

La coexistència de drets i deures diversos 
obliga a la gestió del procés sota els criteris de 
publicitat i transparència. No està en joc la 
prevalença d’uns interessos o d’unes concepcions 
partidistes respecte de la configuració de l’educació 
al país. La conducta administrativa ha de basar- se 
en la tutela dels drets fonamentals d’elecció de 
centre, de creació i direcció d’escoles, d’equitat en 
l’escolarització. Quan les decisions preses són 
públiques i notòries, es procura amb nitidesa 
l’execució d’aquests drets, permet als afectats o als 
interessats fer el seguiment de les actuacions, 
l’adequació a dret d’aquestes, informar-se dels 
problemes i col·laborar en la seva solució.  

Per això el sistema exigeix, per imperatiu legal, la presència d’unes comissions de 
garanties, que supervisen el procés d’admissió dels alumnes, el compliment de les normes 
que el regulen i proposen a l’Administració les mesures que considerin adients. La seva 
composició és plural i representativa de tots els sectors (LODE, 86). És més, la comissió 
ha de facilitar a cada centre la informació de què disposi, d’acord amb els criteris de 
publicitat i transparència que han de regir el procediment d’admissió en tot moment 
(LEC, 46.1).  

Si l’Administració, que és la primera obligada a complir i fer complir la norma, obvia 
aquestes obligacions, no només desmunta unilateralment els principis i acords que 
sustenten l’actuació dels sectors afectats, sinó que trenca les més elementals 
normes i obligacions que regeixen el procés de preinscripció i matrícula i vulnera 
els drets fonamentals dels afectats. No haver convocat les comissions de garanties a la 
ciutat de Barcelona al llarg del procés és un fet molt greu, que no pot tenir justificació i pot 
comportar responsabilitats als responsables d’aquesta greu omissió, més encara en funció 
de les decisions que es puguin haver pres d’esquena a l’ordenament. Hem d’exigir 
explicacions. Estem absolutament legitimats per fer-ho, i l’Administració, obligada a 
donar-ne. No es poden trencar les regles del joc.  
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 Podem ser sants avui?  
 

 

Presentació de la darrera Exhortació Apostòlica del Papa Francesc sobre la 
Santedad amb l’arquebisbe Joan-Enric Vives i quatre testimonis. 
Podem ser sants avui? 
Interpel·lacions de l’Exhortació Apostòlica del papa Francesc Gaudete et Exsultate sobre 
la santedat en el món actual 
Dilluns 25 de juny de 2018. 19h. 
 
“El Senyor ens vol sants i no espera que ens conformem amb una existència mediocre, 
aigualida, liquada”. El papa Francesc ha fet una crida a viure la santedat en el context 
actual. Un santedat que de no es refereix només als “ja beatificats o canonitzats”. El papa 
parla de Santedat que tenim a “la porta del costat, d'aquells que viuen a prop nostre i són 
un reflex de la presència de Déu, o, per utilitzar una altra expressió, la classe mitjana de la 
santedat”. I posa com a exemples “els pares que crien amb tant d'amor als seus fills, en 
aquests homes i dones que treballen per portar el pa a casa, en els malalts, en les 
religioses ancianes que segueixen somrient”.  
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Realment podem ser sants avui? Aquesta és la pregunta amb la dilluns es presentarà a 
Barcelona el darrer document del Papa Francesc en un acte organitzat per la Fundació 
Claret i la Unió de Religiosos de Catalunya.  
L’Arquebisbe d’Urgell i secretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Joan-Enric 
Vives, presentarà el document del Papa i es farà una taula de testimonis sobre com es pot 
ser avui sant. Concretament intervindran un laic, una laica, un religiós i una religiosa.  Els 
quatre convidats a la taula rodona són Annabel Carbonell, educadora i membre del 
consell assessor de la revista “Galilea.153”, Josep Codina, germà missioner claretià i 
responsable d’apostolat dels Claretians de Catalunya, Cristina Martínez, teresiana, 
directora de la Casa d’Espiritualitat Enric d’Ossó a Tortosa i exprovincial de Catalunya, i 
Suso Món, informàtic, filòsof i membre del Moviment de Professionals Catòlics. Explicaran 
les seves impressions sobre la crida del papa a tots els cristians a viure la santedat. 
 
RECORDATORI 
Dilluns, 25 de juny. 19h. Sala Pere Casaldàliga.  
Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5. Barcelona.  
Organitza: Fundació Claret i Unió de Religiosos de Catalunya 
 
Obert als mitjans de comunicació.  
 
 
 

  Signes dels Temps a TV3 : Orde de la Mercè  

 
L'any 1218 el jove mercader Pere Nolasc va fundar a Barcelona l'Orde de la Mercè per 
alliberar els cristians captius. 800 anys després, els religiosos mercedaris continuen 
acompanyant les persones de tot el món que estan privades de llibertat. “Signes dels 
temps” entrevista José Juan Galve, provincial dels mercedaris a la Província d'Aragó. La 
conversa s’ha gravat al claustre del santuari de Sant Ramon, a la comarca de la Segarra. 

 

Aquest diumenge 24 de juny a les 10.30 a TV3. 
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  El web de la Unió de Religiosos de Catalunya al 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. 
 

 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE 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  

 

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/
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.urc.cat/
http://www.facebook.com/
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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