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Senyor,  

feu de mi un instrument de pau. 

Que on hi hagi odi,  

hi posi l’amor. 

On hi hagi ofensa,  

hi posi el perdó. 

On hi hagi discòrdia,  

hi posi la unió. 

On hi hagi error,  

hi posi la veritat. 

On hi hagi dubte,  

hi posi la fe. 

On hi hagi desesperació,  

hi posi l'esperança. 

On hi hagi tenebres,  

hi posi la llum. 

On hi hagi tristesa,  

hi posi l'alegria. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Pregària en moments convulsos 

Barcelona, 3 d’octubre de 2019                                                                             ANY XII  núm.       
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Senyor,  

feu de mi un instrument de pau 
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L’INFERN DE DANTE 
 
La realitat que vivim en la nostra 
societat em recorda sovint l’infern de 
Dante. A la selva fosca on estem ficats 
apareixen ja a les primeres escenes 
tres animals, cadascun dels quals té un 
simbolisme. La pantera és l’al·legoria 
de la luxúria; el lleó, de la supèrbia i la 
lloba de la cobdícia. En altres paraules: 
sexe, poder i diners, amb els matisos 
que correspongui en cada cas. La 
pantera talla el pas. En canvi, el lleó fa 
por, i la lloba li causa tant de pànic que 
perd l’esperança del cim. Quan els 
analistes disserten sobre la política i la 
societat, descobreixen que aquests animals poden barrejar les seves tendències. Per 
exemple, es parla de l’eròtica del poder. La percepció dels principals problemes segons el 
CIS (Centre d’Investigacions Sociològiques) té a veure amb aquestes tres bèsties. Segons 
les dades del juliol del 2019, els problemes relacionats amb els diners (atur, problemes 
econòmics, corrupció i frau…) i el poder (els polítics en general, els partits polítics i la 

política) pugen a les primeres posicions. 

Dante discorre pels diferents cercles de 
l’infern on els condemnats pateixen per 
les seves passions desbocades: luxúria, 
gola, avarícia, ira… El diagnòstic no 
s’esgota en aquestes conductes, sinó que 
s’amplia d’una manera molt variada amb 
els violents, els fraudulents, que 
presenten uns perfils molt diversos, i els 
traïdors. Potser el més determinant es 
troba al cant III, 9: Lasciate ogni speranza, 
voi ch’entrate («Abandoneu tota 
esperança, els que aquí entreu»). La 
situació actual que vivim, permet esperar 
una millora? No hi ha res a fer fins que no 
ens destruïm sense remei? Arriben dies 
altament problemàtics i d’una enorme 
gravetat. O ens instal·lem definitivament a 
l’infern o continuem cap al cim, on hi ha el 
paradís. Per arribar-hi, cal passar per una 
etapa intermèdia de feina àrdua: el 
purgatori, on es purifiquen els pecats 
capitals. El primer, la supèrbia, ja que 
sense la humilitat tornarem a enfonsar-
nos a l’infern. 

Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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LA HISTÒRIA ES DESBOCA 

 
ANTONI PUIGVERD La Vanguardia 2.10.2019 

L’escenari ja era tremendament explosiu. De tensió política ja no 
se’n podia acumular més. Estàvem saturats d’emocions, 
tremendismes, libels, manifestacions i altres formes de malestar 
social. Però un atzar cruel (o bé un càlcul insensat) farà coincidir 
la sentència del judici del procés amb la repetició de la campanya electoral. 

Com és sabut, les campanyes les carrega el diable. Fins i tot el polític més raonable i 
pacífic esdevé hooligan . Els mitjans de comunicació s’omplen de grolleres simplificacions 
i atacs sense mesura. L’ambient s’escalfa, la mala maror augmenta, els odis s’accentuen. 
Quatre campanyes generals en quatre anys! Entre la calor climàtica i l’escalfor de les 
campanyes, sembla que ens estiguem ofegant. Les flames d’aquests anys de passions 
descordades i partidisme furiós ens estan cremant. 

Ara bé, el que realment ha convertit totes aquestes campanyes en una perillosa paròdia 
bèl·lica és que les hem viscudes sota el signe de la crisi política catalana. En aquest 
sentit, la nova campanya arriba en el pitjor moment possible. Era possible imaginar que, 
passats els dies de més forta explosió emocional, la sentència podia convertir-se en un 
punt i a part que obligaria els uns i els altres a buscar un camí reparador, és a dir, 
rectificador. El final del judici havia de servir per avaluar la possibilitat d’una sortida o altra. 
Però la campanya electoral ho farà impossible, com demostren els entrenaments 

d’aquests dies: pugna de fake news per 
les detencions dels CDR, amenaces 
governamentals de 155, moció de censura 
de Cs a Torra, èmfasi en la 
commemoració de l’1 d’octubre. 

 Inevitablement, les coses que s’afirmin en 
aquesta campanya determinaran el que 
passarà després. La campanya quedarà 
oficialment inaugurada a mitjans d’octubre, 
quan es faci pública la sentència. Els 
carrers catalans seran intransitables. La 
cridòria mediàtica serà eixordadora. Ningú 
no podrà garantir la pau social: ni les 

forces d’ordre públic, excitades pels grans mitjans de comunicació i pels reclams dels 
partits d’obediència espanyola; ni l’independentisme, ja que els seus elements més 
excitables han estat avalats retòricament per Torra. Si el primer tret d’inici de la campanya 
és la sentència, el segon, com ha dit el mateix Sánchez, pot ser el 155. El fervor de tots 
aquests anys s’acosta al punt d’ebullició. 

Ignoro si les societats espanyola i catalana tindran capacitat per resistir aquest punt 
d’ebullició sense descontrolar-se. Els independentistes procuraran viure-ho amb l’èpica de 
l’octubre de 2017. I els votants espanyols, irritats per la reacció catalana a la sentència, 
poden afavorir una majoria entorn de Casado que Sánchez no va ni tan sols imaginar 
quan de manera tan insensata va renunciar a negociar una majoria de govern, per 
precària que fos. 

Durant l’octubre de 2019 es viuran episodis que anys a venir segurament tothom 
recordarà amb tristesa. Ja no som a temps d’evitar-ho. La història cavalca sobre un cavall 
desbocat. 

https://www.lavanguardia.com/autores/antoni-puigverd.html
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VETLLA DE REFLEXIÓ I PREGÀRIA A MONTSERRAT 
 

Davant de la imminència de la sentència del judici que ha vist encausats dotze líders 
polítics i socials en relació al procés d’autodeterminació català, cristians de diverses 
procedències i sensibilitats han demanat al monestir de Montserrat que volgués acollir una 
Vetlla de Pregària i de Reflexió, en solidaritat amb els empresonats i els exiliats catalans 
per motius polítics. 

Tothom qui vulgui compartir un temps serè de recolliment i d’espiritualitat en aquests 
moments provats i durs per al nostre poble, tingui les creences religioses que tingui, hi 

serà molt benvingut. 

Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sereu deixebles meus; 
coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures. 
(Joan 8,31-32) 

Aplegats als peus de la Moreneta, mare espiritual dels catalans, com a cristians i 
ciutadans de Catalunya amb diverses sensibilitats i de diferents opcions polítiques, ens 
sentim preocupats per la imminent sentència que determinarà la sort dels líders polítics 
catalans empresonats i exiliats arran del compromís establert amb els seus nombrosos 
votants i la dels líders de l’ANC 
i d’Òmnium Cultural. Fem 
nostre el prolongat patiment de 
l  es seves famílies durant 
aquests ja dos llargs anys; i 
també ens solidaritzem amb les 
nombroses persones que 
pateixen una injusta presó 
preventiva abusiva que, com ha 
dit el papa Francesc, 
constitueix una forma de pena 
il·lícita oculta. 

Cerquem llum i escalf en 
aquests moments de tensa 
espera. No volem entrar en 
consideracions polítiques ni en 
anàlisis històriques. Ens mou 
una motivació evangèlica i 
humana. Volem tenir ben 
presents, també, totes les 
persones que, d’una manera o 
una altra, des de pensaments 
diversos i potser oposats, s’han 
sentit ferides en els seus 
sentiments en aquests dos 
darrers anys, i preguem ben 
sincerament per la pau i la 
concòrdia en les nostres 
comunitats i en la nostra 
societat. 
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Invoquem l’Esperit, “Pare dels pobres”, a fi que bufi ben fort arreu i toqui el cor de tots: 
dels jutges a fi que jutgin segons la veritat; dels polítics  a fi que explorin camins que 
fomentin la convivència enmig de les diferències i l’assoliment del bé comú amb una 
preferencial atenció als últims i als més vulnerables; dels empresonats i dels exiliats a fi 
que tinguin fortalesa d’ànim i puguin seguir donant-nos un exemple d’enteresa i dignitat; 
de les famílies a fi que rebin forces renovades per a fer-los costat; i de tots i cada un de 
nosaltres a fi que tots plegats tinguem la grandesa de cor, la imaginació i l’empenta 
necessàries per a mirar junts cap al futur, i puguem il·lusionar-nos novament amb un 
projecte comú on ens reconeguem tots com a germans més enllà de les legítimes 
diferències i discrepàncies. 

Quan les persones i els pobles toquen fons, quan s’experimenten crisis radicals com 
aquesta que ara ens toca viure, és quan també poden produir-se grans transformacions a 
l’interior de les persones i de la societat. Preguem perquè sapiguem mantenir una gran 
resistència interior; perquè les nostres comunitats cristianes siguin llocs de diàleg i 
d’escolta mútua entre persones amb distints sentiments de pertinença; i que hi puguem 
compartir i alimentar aquella esperança contra tota desesperança que brolla de la nostra 
fe en el triomf final de Jesucrist el Crucificat Ressuscitat, anticipat ja en cada celebració de 
l’Eucaristia. Preguem perquè no ens manquin veus i braços joves amb noves forces i nova 
imaginació social. Preguem perquè Déu segueixi suscitant a tota la terra dones i homes 
honestos i de bona voluntat que treballin per un món més just, solidari i fraternal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per preveure assistència i asegurar un bon 

seguiment de l’acte, demanem inscriure’s a 

www.vetllaencausats.cat 

 

 

 

http://www.vetllaencausats.cat/
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CONVOCATÒRIA DE LA 81 ASSEMBLEA GENERAL 
 

ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 81 

Data 17 d’octubre de 2019, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a les 2 de la tarda, i dinar de germanor 

Lloc Salesianes – Torre Gironella (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona) 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i priors, 
delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 
 
 

11.00 
 

12.00 
12.30 

 
13.15 

 
13.30 

 
 

 
 

14.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Aula   
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea a càrrec del fra Eduard Rey, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Elecció d’un vocal masculí per a la junta directiva  
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2020 
SEGON MOMENT: TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT 
5. Tema de reflexió, estudi i debat: el FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA A CATALUNYA 
6. Treball en grups  

Descans 
   Posada en comú i aprovació, si escau 

TERCER MOMENT: PROPOSA I INFORMACIONS 
6. AUDIR: Sol·licitud de col·laboració per a poder fer viable i sostenible la tasca del diàleg 

interreligiós a Catalunya, 
7. Informacions sobre la protecció de menors i el Reglament marc, de CONFER 
CLOENDA 
8. Informacions breus  
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor (un sortit de plats per dinar a peu dret a fi d’intercanviar amb els 
assistents) 

  

ESTATUTS URC - Art 13   COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA 
13.1  Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, participen a l’Assemblea general amb veu i vot. 
13.2  Els Superiors Majors i les Superiores Majors que no tenen residència habitual a Catalunya, però sí cases i comunitats, poden 

designar un delegat permanent o una delegada permanent, que tindrà veu i vot a l’Assemblea, tot i que mantenen el dret de 
participar-hi amb veu i vot. En aquest cas, el delegat o la delegada pot assistir-hi amb veu, però sense vot. 

13.3   Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o una delegada 
“ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea. 

13.4  Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser comunicats oficialment a 
la Secretaria general amb antelació a  l’Assemblea per poder tenir veu i vot. 

   

Art. 21   COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
21.1      La Junta Directiva està constituïda per les persones que assumeixen: 

a) la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria general; 
b) quatre Vocalies, dues de les quals seran barons i dues dones, en votacions independents realitzades per 

l’Assemblea general entre els membres de l’URC. 
21.2        Els components de la Junta Directiva, llevat de la Secretaria general (art. 33), són elegits preferentment entre els membres 

de l’Assemblea que siguin Superiors Majors o Superiores Majors residents a Catalunya. Quan no sigui possible, pot ser 
elegit un delegat o delegada permanent. 

21.3   Quan el president sigui un baró, la vicepresidenta serà una dona, i a l’inrevés. 

 81 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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XXVI ASSEMBLEA GENERAL DE CONFER 
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GRUP ANAWIM 
 

GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA TROBADA – DIÀLEG – COMUNICACIONS  
Reunió 2/2019 

Data 8 d’octubre de 2019, dimarts 

Hora 10.00h – 17.00h 

Programa 10.00h     Acollida i inici de la Trobada 
                  Pregària 
11.15h     Tema principal 
                  Diàleg,  
                  Intercanvi de impressions 
                  Informacions vàries 
14.00h     Dinar 
                  Comiat i tornada 
 
NOTA IMPORTANT: Per  qui ha escollit anar amb cotxe particular que posem a la 
vostra disposició la sortida de Barcelona serà a les 09.00h des del Monestir de Sant 
Pere de les Puel.les.  
 

Lloc Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós 
Bisbat de Terrassa 
Camí de Puiggraciós, s/n 
08590 El Figaró - Montmany 
Vallès Oriental 
937 445 030 
benedictines@santuaripuiggracios.cat 
http://santuaripuiggracios.cat 

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

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 1 d’octubre de 2019 

Com arribar-hi? Indica amb una “X” l’opció que prefereixis 

Per medis propis  

 Amb cotxes particulars que es posaran a disposició  

Convoquen Gnes. Rosa Masferrer, Mercè Arimany i Mª Rosa Masramón 

 

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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« COM EVITAR EL NAUFRAGI EN EL MÓN DE LA POSTVERITAT »  

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. 

« Com evitar el naufragi en 
el món de la postveritat » 
La veritat sembla que s’ha convertit en una més de les mercaderies que 

tenim al nostre abast: actuem com si estiguéssim convençuts que podem 

adquirir la veritat que més ens convingui, la més còmoda, la que menys 

desestabilitzi els nostres prejudicis. És allò que es coneix com a postveritat, 

un concepte que ha connectat de manera admirable amb el consumisme que 

caracteritza la cultura actual. La validesa d’un discurs no té ja res a veure 

amb antigues adequacions entre allò que es diu i la realitat dels fets. Té a 

veure amb el poder. La veritat del discurs només depèn que tinguem prou poder per comprar-la i, després, per 

fer-la valer, per imposar-la. La voluntat alliberadora que comportava el good bye a la veritat, en realitat, ha 

estat ben paradoxal: ha contribuït a alliberar aquells que ja eren lliures (i a sotmetre encara un xic més aquells 

a qui, en teoria, havia d’alliberar). 

a càrrec de 

Joan García del Muro Solans 
 

Joan Garcia del Muro Solans (Lleida, 1961) és un filòsof català i un dels assagistes més guardonats en 

literatura catalana. És doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona amb Premi Extraordinari de Doctorat 

l'any 1993 i professor de Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i a l'Institut Obert de Catalunya. 

    

Publicacions   Ser y conocer, Barcelona: PPU, 1994; Història de la Filosofia, Lleida, Granica, 1997; El pensament 

ferit (Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta 1999), Alzira: Edicions Bromera, 2001; Totalitarisme 

postmodern (Premi Ernest Lluch a la Cultura i els Drets Humans, 2001); Ficcions Còmplices (Premi Joan Fuster 

d'assaig 2003), València: Edicions Tres i Quatre, 2004; "El pensament creacionista en les tres religions monoteistes" 

a Conviure, Barcelona, Edicions de la Universitat Ramon Llull, 2004; Com ens enganyem. La ceguesa voluntària en les 

societats contemporànies (VIII Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta), Alzira: Bromera, 2007; Menú del dia: 

carn de canó - Set estudis sobre metafísica del consumisme (Premi nacional d'Andorra d'assaig Sant Miquel 

d'Engolasters), Lleida: Pagès Editors, 2010; La generació easy o de l'educació en l'era del buit (Premi Joan Profitós 

d'assaig pedagògic 2013); Santo Tomás de Aquino, Barcelona, RBA, 2016.; Pensar el Totalitarisme, MiniOps de l'Institut 

Obert de Catalunya, 2016; Soldats del no-res (Premi Joan Fuster d'assaig 2016), València: Edicions Tres i Quatre, 2017; 

Good bye, veritat (Premi Josep Vallverdú 2017), Lleida, Pagès Editors, 2018.  
 

 

Data: 19 d’octubre de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30  
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 JGM 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_d%27Assaig_Mancomunitat_de_la_Ribera_Alta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alzira
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edicions_Bromera
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Joan_Fuster_d%27assaig
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Joan_Fuster_d%27assaig
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edicions_Tres_i_Quatre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pag%C3%A8s_Editors
http://miniops.ioc.cat/13/index.html
mailto:urc.info@gmail.com
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INAUGURACIÓ DE CURS DE LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL  

LLIÇÓ INAUGURAL CURS 2019-2020 A CÀRREC DE VÉRONIQUE 
MARGRON, PRESIDENTA DE LA CONFERÈNCIA DE RELIGIOSOS 
I DE RELIGIOSES DE FRANÇA 

 
El Patronat de la Fundació Joan Maragall es complau a convidar-vos a la inauguració del 
curs 2019-2020 i a la conferència que amb el títol 

CRISIS A L’ESGLÉSIA CATÒLICA, COM ENS EN PODEM SORTIR? 
pronunciarà Véronique MARGRON, presidenta de la Conferència de Religiosos i de 
Religioses de França 
 
L’acte tindrà lloc el dilluns 21 d’octubre a les 19h a la Sala d’actes del Seminari Conciliar 
de Barcelona (Diputació, 231) 
 
Al final de l’acte es farà públic el nom del guanyador de l’Ajut a la Formació que atorga la 
Fundació. 

ENTRADA LLIURE. AFORAMENT LIMITAT 
Conferència pronunciada en francès amb servei de traducció simultània 

 

Véronique MARGRON és una veu escoltada i reconeguda de l’Església Catòlica. 
Religiosa dominica, presidenta de la CORREF (Conferència de religioses i religiosos de 
França) i diplomada del servei de la protecció judicial de la joventut. Va treballar amb 
joves delinqüents durant sis anys. En el camp de la teologia està especialitzada en temes 
ètics i treballa en qüestions relacionades amb temes existencials com la soledat, el 
sofriment, la vida afectiva, el final de la vida... 

Els darrers temps ha reflexionat per detectar les arrels del mal en les estructures de 
l'Església i buscar possibilitats de recuperació en els seus fonaments espirituals, dins 
“l’ètica de la conversió”. 

Ha publicat una dotzena de llibres. El darrer Un moment de vérité (Ed. Albin Michel, 2019) 
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PAPA FRANCESC 
 

Audiencia a los participantes en la 1ª Asamblea General de Talitha Kum - 
Red mundial de vida consagrada contra el tráfico de personas, 

26.09.2019 

 
 
El Papa ha recibido esta mañana en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico 
Vaticano, a los participantes de la 1ª Asamblea General de Talitha Kum - Red Mundial de 
Vida Consagrada contra la Trata, que tiene lugar en Roma del 21 al 27 de septiembre de 
2019. 
 
Publicamos a continuación el discurso que el Papa ha dirigido a los presentes durante el 
encuentro: 
 
 
Discurso del Santo Padre 
 
Queridas hermanas, 
Me alegra recibiros hoy con ocasión de vuestra primera Asamblea General. Doy las 
gracias a Sor Kafka y Sor  Bottani por su presentación. Talitha Kum nació en 2001 de una 
intuición misionera de la Unión Internacional de las Superioras Generales, y hoy se 
presenta como una red mundial que coordina los esfuerzos de los institutos de vida 
consagrada comprometidos en la lucha contra la trata de personas. En apenas diez años 
ha logrado coordinar 52 redes de religiosas presentes en más de 90 países de todos los 
continentes. Las cifras de vuestro servicio hablan por sí solas: dos mil operadores, más de 
quince mil víctimas de la trata asistidas y más de doscientas mil personas a las que se 
llega a través de actividades de prevención y de sensibilización. 
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Os felicito por la importante labor que estáis realizando en este ámbito tan complejo y tan 
dramático. Una labor que une la misión y la colaboración entre los institutos. Habéis 
elegido estar en primera línea. Por eso, merecen gratitud las numerosas congregaciones 
que han trabajado y trabajan como "vanguardias" de la acción misionera de la Iglesia 
contra el flagelo de la trata de personas (cf. Discurso a los participantes en la Conferencia 
sobre la Trata de Personas, 11 de abril de 2019). Y también trabajar juntos: es un 
ejemplo. Es un ejemplo para toda la Iglesia, también para nosotros: hombres, sacerdotes, 
obispos…Es un ejemplo ¡Seguid así! 
 

 
Esta primera asamblea vuestra tiene como objetivo principal la evaluación del camino 
recorrido y la identificación de las prioridades misioneras para los próximos cinco años. En 
las distintas sesiones de trabajo habéis decidido centraros en dos cuestiones principales 
relacionadas con el fenómeno de la trata de seres humanos. Por un lado, las grandes 
diferencias que todavía marcan la condición de la mujer en el mundo, derivadas 
principalmente de factores socioculturales. Por otro lado, los límites del modelo de 
desarrollo neoliberal, que con su visión individualista corre el riesgo de privar de 
responsabilidad al Estado. Se trata, indudablemente,  de desafíos complejos y urgentes, 
que requieren respuestas adecuadas y eficaces. Sé que en vuestra asamblea os habéis 
comprometido a identificar propuestas de soluciones, destacando los recursos necesarios 
para ponerlas en práctica. Aprecio este trabajo de planificación pastoral con vistas a 
proporcionar una asistencia más cualificada y provechosa a las Iglesias locales. 
Aunque importantes, estos no son los únicos desafíos a los que nos enfrentamos. La 
Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral ha publicado recientemente las "Orientaciones pastorales sobre la trata de 
personas", un documento que explica la complejidad de los desafíos actuales y ofrece 
indicaciones claras para todos los agentes pastorales que deseen comprometerse en este 
ámbito. 
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Quiero renovar mi aliento a todos los institutos femeninos de vida consagrada que han 
dispuesto y sostenido el compromiso de sus monjas en la lucha contra la trata y en la 
asistencia a las víctimas. A la vez que os invito a dar continuidad a este compromiso, 
hago un llamamiento a otras congregaciones religiosas, tanto masculinas como 
femeninas, para que se adhieran a esta obra misionera, poniendo a disposición  personal 
y recursos para que se pueda llegar a todos los lugares. También espero que aumente el 
número de fundaciones y benefactores que aseguren su apoyo generoso y desinteresado 
a vuestras actividades. Con respecto a esta invitación a otras congregaciones religiosas, 
me refiero a los problemas que muchas congregaciones tienen, y quizás algunas, tanto 
femeninas como masculinas, podrán deciros: "Tenemos tantos problemas que resolver 
internamente, que no podemos...". Decidles que el Papa ha dicho que los problemas 
"internos" se resuelven saliendo a la calle, así entra aire fresco. 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de los desafíos que plantea la trata, es necesario 
promover un compromiso sinérgico por parte de las diversas realidades eclesiales. Si por 
una parte la responsabilidad pastoral se confía esencialmente a las Iglesias locales y a los 
Ordinarios, es deseable también que éstos últimos puedan participar en la planificación y 
en la acción pastoral de las congregaciones religiosas femeninas y masculinas y de las 
organizaciones católicas presentes en su territorio, a fin de que la obra de la Iglesia sea 
más oportuna y eficaz. 

 
En la lucha contra la trata, las congregaciones religiosas están llevando a cabo de manera 
ejemplar su tarea de animación carismática de las Iglesias locales. Vuestras reflexiones e 
iniciativas pastorales han allanado el camino para una respuesta eclesial urgente y eficaz. 
Sin embargo, quiero reiterar que " El camino de la vida consagrada, tanto masculina como 
femenina, es el camino de la inserción eclesial. " (Discurso entregado a la 21ª Asamblea 
Plenaria de la UISG, 10 de mayo de 2019). Es el camino que el ha hecho Espíritu Santo: 
 Él es el Autor del "desorden" en la Iglesia, con tantos carismas, y al mismo tiempo es el 
Autor de la armonía en la Iglesia. Un camino de riqueza. Y esto es estar en la Iglesia, con 
los dones del Espíritu Santo: es la libertad del Espíritu. Y si alguno de vosotros tiene 
alguna duda, tomad los Hechos de los Apóstoles y ved qué creatividad tiene el Espíritu, 
cuando los creyentes tienen el valor de salir de la Sinagoga, de salir fuera. Fuera de la 
Iglesia – de esta Iglesia- y en paralelo con la Iglesia local, las cosas no funcionan  « 
Queridas hermanas ,os bendigo y encomiendo a la Virgen María vuestros buenos 
propósitos para el futuro y os aseguro mi recuerdo en la oración. Y vosotras también, no 
os olvidéis de rezar por mí porque me hace falta. Y me permito un consejo final. No 
terminéis nunca el día sin pensar en la mirada de una de las víctimas que habéis 
conocido: será una hermosa oración. Gracias. 
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A LOS PARTICIPANTES EN UN SEMINARIO SOBRE "EL BIEN COMÚN 

EN LA ERA DIGITAL" 

 
Sala Clementina 

Viernes, 27 de septiembre de 2019 
 
 
 
Sres. cardenales, 
queridos hermanos y hermanas: 
 
Doy la bienvenida a todos los participantes en el Encuentro sobre el “Bien Común en la 
Era Digital”, promovido por el Pontificio Consejo para la Cultura y el Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral, y agradezco al cardenal Ravasi su presentación. 
Los notables avances en el campo de la tecnología, especialmente en el de la inteligencia 
artificial tienen cada vez más implicaciones significativas en todos los ámbitos de la 
actividad humana; por lo tanto, considero que los debates abiertos y concretos sobre este 
tema son más necesarios que nunca. 
 
En mi Encíclica sobre el cuidado de la casa común, tracé un paralelismo básico: el 
beneficio incuestionable que la humanidad puede obtener del progreso tecnológico (cf. 
Laudato si', 102) dependerá de la medida en que se utilicen éticamente las nuevas 
posibilidades disponibles (cf. ibid., 105). Esta correlación requiere que, paralelamente al 
inmenso progreso tecnológico en curso, haya un desarrollo adecuado de la 
responsabilidad y los valores. 
 
 

http://www.cultura.va/content/cultura/es.html
http://www.humandevelopment.va/es.html
http://www.humandevelopment.va/es.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#102
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#105
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De lo contrario, un paradigma dominante ―el «paradigma tecnocrático» (cf. ibíd., 111)― 
que promete un progreso incontrolado e ilimitado se impondrá y quizás incluso eliminará 
otros factores de desarrollo con enormes peligros para toda la humanidad. Con vuestros 
trabajos, vosotros, habéis querido contribuir a prevenir esta deriva y a hacer concreta la 
cultura del encuentro y del diálogo interdisciplinario. 
 
Muchos de vosotros sois actores importantes en diversos ámbitos de las ciencias 
aplicadas: tecnología, economía, robótica, sociología, comunicación, ciberseguridad, y 
también filosofía, ética y teología moral. Precisamente por eso, expresáis no sólo 
diferentes habilidades, sino también diferentes sensibilidades y enfoques variados de los 
problemas que fenómenos como la inteligencia artificial abren en los sectores de vuestra 
competencia. Os agradezco que queráis encontraros entre vosotros en un diálogo 
inclusivo y fecundo, que ayuda a todos a aprender unos de otros y no permita a ninguno 
encerrarse en sistemas preconfeccionados.  
 
El principal objetivo que os habéis fijado es ambicioso: alcanzar criterios y parámetros 
éticos básicos, capaces dar orientaciones sobre las respuestas a los problemas éticos 
que plantea el uso generalizado de las tecnologías. Soy consciente de que para vosotros, 
que representáis tanto la globalización como la especialización del conocimiento, debe ser 
arduo definir algunos principios esenciales en un lenguaje que sea aceptable y compartido 
por todos. Sin embargo, no os habéis desanimado en el intento de alcanzar este objetivo, 
enmarcando el valor ético de las transformaciones en curso también en el contexto de los 
principios establecidos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las 
Naciones Unidas; de hecho, las áreas clave que habéis explorado ciertamente tienen 
repercusiones inmediatas y concretas en la vida de millones de personas. 
 
Es común la convicción de que la humanidad se enfrenta a desafíos sin precedentes y 
completamente nuevos. Los nuevos problemas requieren nuevas soluciones: el respeto 
de los principios y de la tradición, de hecho, debe vivirse siempre con una forma de 
fidelidad creativa y no de imitaciones rígidas o de reduccionismo obsoleto. Por lo tanto, 
creo que es digno de elogio que no hayáis tenido miedo de enunciar, a veces también de 
forma precisa, los principios morales tanto teóricos como prácticos, y que los desafíos 
éticos examinados se hayan abordado precisamente en el contexto del concepto de “bien 
común”. El bien común es un bien al que aspiran todas las personas, y no existe un 
sistema ético digno de ese nombre que no contemple ese bien como uno de sus puntos 
de referencia esenciales. 
 
Los problemas que habéis sido llamados a analizar conciernen a toda la humanidad y 
requieren soluciones que puedan extenderse a toda la humanidad. 
 
Un buen ejemplo podría ser la robótica en el mundo laboral. Por un lado, podrá poner fin a 
algunos trabajos fatigosos, peligrosos y repetitivos ―pensemos en los que surgieron a 
principios de la revolución industrial del siglo XIX― que a menudo causan sufrimiento, 
aburrimiento y embrutecimiento. Sin embargo, por otro lado, la robótica podría convertirse 
en una herramienta puramente eficiente: utilizada sólo para aumentar beneficios y 
rendimientos, privaría a miles de personas de su trabajo, poniendo en peligro su dignidad. 
Otro ejemplo son las ventajas y los riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial 
en los debates sobre las grandes cuestiones sociales. Por una parte, se podrá favorecer 
un acceso más grande a las informaciones fiables y garantizar, pues, la afirmación de 
análisis correctas; por la otra, será posible como nunca antes, hacer circular opiniones 
tendenciosas y datos falsos, “envenenar” los debates públicos e incluso manipular las 
opiniones de millones de personas, hasta el punto de poner en peligro las mismas 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#111


16 | 51 

  

instituciones que garantizan la convivencia civil pacífica. Por eso, el desarrollo tecnológico 
del que todos somos testigos requiere que nos reapropiemos de nosotros mismos y 
reinterpretemos los términos éticos que otros nos han transmitido. 
 
Si el progreso tecnológico causara desigualdades cada vez mayores, no podríamos 
considerarlo un progreso real. Si se convirtiera en enemigo del bien común, el llamado 
progreso tecnológico de la humanidad, conduciría a una desafortunada regresión a una 
forma de barbarie dictada por la ley del más fuerte. Por lo tanto, queridos amigos, os doy 
las gracias porque con vuestros trabajos os comprometéis en un esfuerzo de civilización, 
que también se medirá por el objetivo de reducir las desigualdades económicas, 
educativas, tecnológicas, sociales y culturales. 
 
Habéis querido sentar las bases éticas para garantizar la defensa de la dignidad de cada 
persona humana, convencidos de que el bien común no puede disociarse del bien 
específico de cada individuo. Mientras una persona sea víctima de un sistema, por muy 
evolucionado y eficiente que sea, que no consiga valorizar la dignidad intrínseca y la 
contribución de cada persona, vuestro trabajo no estará terminado. 
 
Un mundo mejor es posible gracias al progreso tecnológico si éste va acompañado de 
una ética basada en una visión del bien común, una ética de libertad, responsabilidad y 
fraternidad, capaz de favorecer el pleno desarrollo de las personas en relación con los 
demás y con la creación.  
Queridos amigos, gracias por este encuentro. Os acompaño con mi bendición. ¡Qué Dios 
os bendiga a todos! Y os pido por favor que recéis por mí. Gracias. 

 
Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 27 de septiembre de 2019. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Comunicado de prensa del Pontificio                                 
Consejo para el Diálogo Interreligioso 

2.10.2019 

 

 

 

 

 

 

Para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi,  un "apóstol 
de la no violencia", el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha celebrado en 
Roma, el 1 de octubre de 2019, una jornada  de reflexión y estudio interreligioso 
internacional sobre el tema "Amor fraterno y no violencia para la armonía y la paz 
mundial".  Cincuenta estudiosos, promotores de la paz y activistas de la no violencia de 
diferentes tradiciones religiosas han participado  en el evento.  Con referencia al 
Documento de Abu Dabi sobre " La Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la 
Convivencia Común", el estudio y la reflexión se ha centrado en la urgente necesidad 
de la no violencia en el mundo de hoy, asolado por la violencia, y en las formas y 
medios de promover la paz y la armonía y de fomentar la amistad y la fraternidad en 
todos los lugares.  Los participantes asistieron a la Audiencia General de hoy, fecha 
de  nacimiento de Gandhi y Día Internacional de la No Violencia. 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/09/27/cab.html
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VESPRES PER A L’INICI DEL MES MISSIONER 

CAPELLA PAPAL 

HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO" 

 
Basílica Vaticana 

Martes, 1 de octubre de 2019 

En la parábola que hemos escuchado, el Señor se presenta como un hombre que, antes 
de partir, llama a sus siervos para encargarles sus bienes (cf. Mt 25,14). Dios nos ha 
confiado sus bienes más grandes: nuestra vida, la de los demás, a cada uno muchos 
dones distintos. Y estos dones, estos talentos, no representan algo para guardar en una 
caja fuerte, representa una llamada: el Señor nos llama a hacer fructificar los talentos con 
audacia y creatividad. Dios nos preguntará si hemos hecho algo, arriesgando, quizá 
perdiendo el prestigio. Este Mes misionero extraordinario quiere ser una sacudida que nos 
impulse a ser activos en el bien. No notarios de la fe y guardianes de la gracia, sino 
misioneros. 

Se hace uno misionero viviendo como testigo: testimoniando con nuestra vida que 
conocemos a Jesús. Es la vida la que habla. Testigo es la palabra clave, una palabra que 
tiene la misma raíz de significado que mártir. Y los mártires son los primeros testigos de la 
fe: no con palabras, sino con la 
vida. Saben que la fe no es 
propaganda o proselitismo, es 
un respetuoso don de vida. 
Viven transmitiendo paz y 
alegría, amando a todos, incluso 
a los enemigos, por amor a 
Jesús. Nosotros, que hemos 
descubierto que somos hijos del 
Padre celestial, ¿cómo podemos 
callar la alegría de ser amados, 
la certeza de ser siempre 
valiosos a los ojos de Dios? Es 
el anuncio que tanta gente espera. Y esa es nuestra responsabilidad. Preguntémonos en 
este mes: ¿cómo es mi testimonio? 

Al final de la parábola el Señor llama «bueno y fiel» al que ha sido emprendedor; en 
cambio, «malvado y holgazán» al siervo que ha estado a la defensiva (cf. vv. 21.23.26). 
¿Por qué Dios es tan severo con el siervo que tuvo miedo? ¿Qué mal ha hecho? Su mal 
es no haber hecho el bien, ha pecado de omisión. San Alberto Hurtado decía: «Está bien 
no hacer el mal. Pero es malo no hacer el bien». Este es el pecado de omisión. Y este 
puede ser el pecado de toda una vida, porque la hemos recibido no para enterrarla, sino 
para ponerla en juego; no para conservarla, sino para darla. Quien está con Jesús sabe 
que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega; y el secreto para poseer la vida es 
entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación: la omisión es contraria a 
la misión. 

Pecamos de omisión, es decir, contra la misión, cuando, en vez de transmitir la alegría, 
nos cerramos en un triste victimismo, pensando que ninguno nos ama y nos comprende. 
Pecamos contra la misión cuando cedemos a la resignación: “No puedo, no soy capaz”. 
¿Pero cómo? ¿Dios te ha dado unos talentos y tú te crees tan pobre que no puedes 



18 | 51 

  

enriquecer a nadie? Pecamos contra la misión cuando, quejumbrosos, seguimos diciendo 
que todo va mal, en el mundo y en la Iglesia. Pecamos contra la misión cuando somos 
esclavos de los miedos que inmovilizan y nos dejamos paralizar del “siempre se ha hecho 
así”. Y pecamos contra la misión cuando vivimos la vida como un peso y no como un don; 
cuando en el centro estamos nosotros con nuestros problemas, y no nuestros hermanos y 
hermanas que esperan ser amados. 

«Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7). Ama una Iglesia en salida. Pero debemos de 
estar atentos: si no está en salida no es Iglesia. La Iglesia es para el camino, la Iglesia 
camina. Una Iglesia en salida, misionera, es una Iglesia que no pierde el tiempo en 
llorar por las cosas que no funcionan, por los fieles que ya no tiene, por los valores 
de antaño que ya no están. Una Iglesia que no busca oasis protegidos para estar 
tranquila; sino que sólo desea ser sal de la tierra y fermento para el mundo. Esta 
Iglesia sabe que esta es su fuerza, la misma de Jesús: no la relevancia social o 
institucional, sino el amor humilde y gratuito. 

Hoy entramos en el octubre misionero acompañados por tres “siervos” que han dado 
mucho fruto. Nos muestra el camino santa Teresa del Niño Jesús, que hizo de la oración 
el combustible de la acción misionera 
en el mundo. Este es también el mes 
del Rosario: ¿Cuánto rezamos por la 
propagación del Evangelio, para 
convertirnos de la omisión a la misión? 
Luego está san Francisco Javier, uno 
de entre los grandes misioneros de la 
Iglesia. También él nos remueve: 
¿Salimos de nuestros caparazones, 
somos capaces de dejar nuestras 
comodidades por el Evangelio? Y está 
la venerable Paulina Jaricot, una 
trabajadora que sostuvo las misiones 
con su labor cotidiana: con el dinero que aportaba de su salario, estuvo en los inicios de 
las Obras Misionales Pontificias. Y nosotros, ¿hacemos que cada día sea un don para 
superar la fractura entre el Evangelio y la vida? Por favor, no vivamos una fe “de 
sacristía”. 

Nos acompañan una religiosa, un sacerdote y una laica. Nos dicen que nadie está 
excluido de la misión de la Iglesia. Sí, en este mes el Señor te llama también a ti. Te llama 
a ti, padre y madre de familia; a ti, joven que sueñas cosas grandes; a ti, que trabajas en 
una fábrica, en un negocio, en un banco, en un restaurante; a ti, que estás sin trabajo; a ti, 
que estás en la cama de un hospital… El Señor te pide que te entregues allí donde estás, 
así como estás, con quien está a tu lado; que no vivas pasivamente la vida, sino que la 
entregues; que no te compadezcas a ti mismo, sino que te dejes interpelar por las 
lágrimas del que sufre. Ánimo, el Señor espera mucho de ti. Espera también que alguien 
tenga la valentía de partir, de ir allí donde se necesita más esperanza y dignidad, allí 
donde tanta gente vive todavía sin la alegría del Evangelio. “¿Pero tengo que ir solo?”. 
No, esto no funciona. Si tenemos en la mente el hacer la misión con organizaciones 
empresariales, con planes de trabajo, no funciona. El protagonista de la misión es el 
Espíritu Santo. Es el protagonista de la misión. Tú vas con el Espíritu Santo. Ve, el Señor 
no te dejará solo; dando testimonio, descubrirás que el Espíritu Santo llegó antes de ti 
para prepararte el camino. Ánimo, hermanos y hermanas; ánimo, Madre Iglesia: ¡Vuelve a 
encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión! 
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Un complot en Estados Unidos para voltear al papa Francisco 

 

Revista del Sur,16 septiembre, 2019. Desde París 
 
“Para mí es un honor que los norteamericanos me ataquen”, dijo el papa 
Francisco cuando el periodista francés Nicolas Senèze, corresponsal del diario 
católico La Croix en Roma, le entregó, en el avión que los llevaba a Mozambique, su 

investigación sobre el complot 
de los norteamericanos 
contra su papado: “Cómo 
América quiere cambiar de 
Papa” (Comment l’Amérique 
veut changer de pape, Bayard, 
276 páginas). 
 
Los detalles de este complot, los 
nombres de los protagonistas y 
de los grupos a los que 
obedecen están ampliamente 
expuestos en estas páginas que 
detallan, desde el inicio, la 
mecánica de la hostilidad. El 
operativo tiene un nombre: The 

Red Hat Report: un lugar de origen: Estados Unidos. Un círculo preciso que mueve los 
hilos y el dinero: los sectores ultraconservadores híper ricos de Estados Unidos. Y 
una víctima asediada: el Papa Francisco. Las piezas de este juego de calumnias y poder 
encajan en los intercisos del rompecabezas que los adversarios del sumo pontífice han 
ido armando en los últimos años. El golpe empezó a fomentarse en Washington, en el año 
2018. El grupo de ultraconservadores se reunió en la capital norteamericana para 
fijar dos metas: dañar lo más posible la figura de Francisco y adelantarse a su 
sucesión eligiendo entre los posibles cardenales el más idóneo a sus intereses 
conservadores. 
 
The Red Hat Report es el nombre del informe que encargaron a ex policías y 
miembros del FBI, abogados, gabinetes especializados, periodistas y universitarios 
para estudiar la vida y las ideas de cada cardenal con el fin de destruir su carrera o, al 
contrario, beneficiarla para cuando llegue el momento oportuno. Y mientras llega ese 
momento, el grupo puso manos a la obra con la meta de llevar a cabo lo que Senèze 
llama “un golpe de Estado” contra el Papa Francisco. 
 
Una mañana de 2017, Roma amaneció cubierta con afiches contra el Papa. Fue el 
primer acto de la ofensiva: el segundo y, sin dudas, el más espectacular, intervino 
en agosto de 2018 cuando, por primera vez en la historia del Vaticano, un cardenal hizo 
pública una carta exigiendo la renuncia del Papa. Se trata de Monseñor Carlo Maria 
Vigamo, ex nuncio del Vaticano en Estados Unidos. El corresponsal de La Croix en el 
Vaticano detalla la odisea maligna de este grupo de poder en su empeño por sacar del 
medio a un Papa cuyas posiciones contra el liberalismo, la pena de muerte, a favor de los 
inmigrados y su inédita defensa del medio ambiente a través de la encíclica Laudato 
engloba una corriente contraria a la de estos empresarios. Los complotistas poco tienen 
de santos: son adeptos a la teología de la prosperidad, poseen empresas ligadas a los 
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seguros y hasta la explotación del Amazonas. Francisco es un clavo bajo sus pies y una 
cruz sobre sus ambiciones. 
 
 
Según Senèze, organizaciones caritativas como Los Caballeros de Colón (pesan 100 mil 
millones de dólares gracias a las compañías de seguro que administran), el banquero 
Frank Hanna, la red de medios Eternal World Television Network (EWTN), cuyo promotor 
y abogado, Timothy Busch, creó el Napa Institut con la intención de difundir “una visión 
conservadora y libre de la economía”, están entre los miembros más activos. Pero hay 
otros como Lagatus, o George Weigel y su ya fomoso think tank Ethics and Public Policy 
Center. En dialogo con Página/12,  Senèze desenvuelve la trama de un complot que, 
pese al poder de sus actores, no logró quebrar al Papa. 
 
–-Historia de novela, pero historia real: el Papa Francisco fue y es objeto de una de 
las campañas más densas que hayan existido contra un sumo pontífice. 
—El Papa Francisco no sirve los intereses de este grupo de empresarios 
ultraconservadores y por ello decidieron, de alguna manera, licenciarlo. Actuaron igual 
que lo hubiese hecho el consejo de administración de una empresa cuando despide al 
director porque este no 
alcanzó los objetivos 
deseados. Esta gente cuenta 
con enormes recursos 
financieros pero, pese a ello, 
durante el mandato de 
Francisco no lograron 
influenciar su línea. Por ello se 
fueron acercando a las 
personas que, dentro de la 
Iglesia, estaban contra 
Francisco. Algunos, como 
Monseñor Vigamo, llegaron 
incluso hasta exigir 
públicamente su renuncia. Creo, de todas formas, que este grupo de ultraconservadores 
sobrevaluaron sus fuerzas. Monseñor Carlo Maria Vigamo, por ejemplo, sobrevaluó su 
influencia y no calculó la lealtad de las personas que, dentro del Vaticano, no estaban 
dispuestas a traicionar al Papa, incluso si muchas eran criticas con Francisco. 
 
–-El operativo The Red Hat Report tenía dos objetivos, uno ahora y otro más tarde. 
–Efectivamente. Como no lograron derrocar al Papa, ahora preparan una nueva etapa. 
Francisco tiene 84 años y podemos pensar que estamos cerca del fin de su pontificado. 
Lo que están haciendo es preparar el próximo conclave. Para ello han invertido mucho 
dinero, han contratado a ex miembros del FBI para preparar dossiers sobre los cardenales 
que participarán en el cónclave para descartar aquellos que tienen la intención de 
continuar con las reformas que aplicó el Papa Francisco. El problema de esta geste es 
que, al menos por ahora, no cuenta con ningún candidato verosímil. No les será fácil. Sin 
embargo, lo que sí pueden hacer es dañar la credibilidad de los candidatos más 
reformistas y obtener de esa manera la elección de un candidato débil y manipulable para 
desmontar las reformas de Francisco. Cuentan para ello con un gran presupuesto. Creo 
profundamente que la mayoría de los católicos norteamericanos respaldan al Papa 
Francisco. Pero en Estados Unidos la cantidad no basta. A la cantidad hay que agregar el 
factor dólar. 
 



22 | 51 

  

–Estos grupos ya existían antes pero nunca habían actuado con tantas evidencias. 
–Son empresarios con enormes medios a su disposición. Cada uno de ellos fue creando 
su grupo de reflexión dentro de la Iglesia, su escuela de teología, su universidad católica, 
su gabinete de abogados para defender la libertad religiosa. Es una nebulosa que 
funciona mediante una red de instituciones privadas y que ha llegado a dominar el 
catolicismo norteamericano. Son por ejemplo ellos quienes donaron mucho dinero a las 
diócesis norteamericanas que tuvieron que pagar enormes indemnizaciones luego de los 
casos de abuso sexual. Por eso pueden imponerles una dirección a las diócesis. Por 
ejemplo, Tim Busch está presente en todas las etapas de este montaje. Para proteger 
poderosos intereses económicos en el Amazonas, estos grupos pesan con toda su fuerza 
para desviar la atención y evitar así que se hable demasiado de ecología. Siempre tratan 
de distraer la atención en los debates fundamentales, por ejemplo, en los sínodos, e 
imponer sus puntos de vista, o sea, sus intereses. 
 
–¿ Y cómo un grupo tan poderoso pudo dejar que Francisco fuese electo Papa? 
–No se dieron cuenta porque la elección de Francisco se llevó a cabo según otras 
necesidades: este Papa fue electo debido a la crisis en el seno de la curia y gracias a la 
voluntad de los obispos del mundo entero de sacar a la iglesia del debilitamiento creado 
por las malas combinaciones de la curia italiana. Bergoglio se impuso así para reformar la 
Iglesia. Pero su ideología choca con la visión que los católicos ultraconservadores de 
Estados Unidos tienen de la Iglesia. Hay, además, otro ingrediente propio al catolicismo 
norteamericano: un desprecio innato de los católicos blancos norteamericanos por los 
latinos. El sector WASC (White, Anglo-Saxon Catholic) menosprecia a los hispanos 
porque estos son pobres, no tuvieron éxito. Los WASC están muy influenciados por la 
teología de la prosperidad difundida por los evangelistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–¿Donald Trump juega en este patio? 
–No creo que Trump tenga muchas convicciones propias. Es seguro que los escucha, 
pero quien tiene una cercanía con ellos es el vicepresidente, Mike Pence. Las 
confrontaciones son numerosas entre Washington y el Vaticano. El tema de la pena de 
muerte, la impugnación del Papa Francisco de un liberalismo fuera de control, etc, etc. El 
Papa, finalmente, ataca los fundamentos del poder económico de Estados Unidos. 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 Eduardo Febbro 
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/218277-un-complot-en-estados-unidos-para-voltear-
al-papa-francisco 
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

Les Germanes Dominiques de l'Anunciata celebren el X aniversari de la 
canonització del seu fundador, Francesc Coll i Guitart 

 

La Congregació de les Germanes Dominiques de l'Anunciata celebra el proper 11 
d'octubre el desè aniversari de la canonització del seu fundador, el dominic Francesc Coll i 
Guitart. Aquesta celebració commemora el reconeixement de "sant" que li va atorgar el 
Papa Benet XVI a Roma l'11 d'octubre de 2009, gràcies a l'aprovació del miracle de 
curació d'una nena acabada de néixer a Madrid l'any 2002. 

 

Per a la Congregació de les Dominiques de 
l'Anunciata, per la seva obra i missió, aquest 
aniversari simbolitza l'alegria que ha suposat, al 
llarg dels anys, en les diferents comunitats, pobles, 
ciutats i països del món on hi són presents, el do i 
els ensenyaments del Pare Coll.  

 

De Sant Francesc Coll cal destacar que, en al llarg 
de la seva vida va demostrar ser un predicador 
exemplar des de l’acollida, humilitat i caritat. La 
seva sensibilitat i el seu compromís vers la 
infància i joventut, així com el seu impuls per 
l'educació de la dona, són alguns dels trets que el 
caracteritzen. 

 

Recordar  també que la seva canonització a l'octubre de 2009 va coincidir amb la de 
Segismundo Félix Felinski, José Damián de Veuster, Rafael Arnáiz Barón i Maria de la 
Cruz Jugan. Igualment com tres dècades abans, l’any 1979, Francesc Coll havia estat 
declarat "beat" pel Papa Joan Pau II amb l'aprovació de la cura miraculosa d'una jove 
mare asturiana. 

 

Congregació de les Germanes Dominiques de l'Anunciata 

La missió de la Congregació, des de la seva fundació el 1856, està orientada 
especialment vers l'educació i l'evangelització, fent-se present en la formació integral de 
nens i joves, l'activitat parroquial, l'activitat missionera i també en el món de la salut. 

 

El seu objectiu és «anunciar el missatge de salvació a tothom, especialment als infants i 
joves», en els pobles grans i petits i amb una cura especial als més necessitats. 

 

Actualment, la Congregació de Dominiques de l'Anunciata compta amb unes 900 
germanes i present en 20 països, quatre continents: Europa (Espanya, França i Itàlia); 
Amèrica (Argentina, Brasil, Xile, Paraguai, Perú, Uruguai, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Mèxic i Nicaragua); Àfrica (Benín, Camerun, Costa d'Ivori i Rwanda); i Àsia 
(Filipines i Vietnam). 
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Francesc Coll i Guitart 

Francesc Coll i Guitart (18 de maig de 1812, Gombrèn, Girona) va néixer en el si d'una 
família cristiana essent el menor d'onze germans. Va quedar orfe de pare quan tenia 4 
anys d'edat; la seva mare va ser qui li va infondre sentiments d'amor i pietat cap a Déu i la 
Verge Maria, la seva Mare . 

Les dificultats el van ajudar a obtenir una personalitat forta que li va permetre, quan tenia 
deu anys, seguir la crida a la vocació sacerdotal. Es va traslladar a la ciutat de Vic per 
iniciar estudis al Seminari i s’hagué d'encarregar de la instrucció dels nens d'una família 
per poder sufragar les seves despeses. 

Als 18 anys, després de sentir la crida de Déu, va ingressar a l'Ordre de Predicadors, al 
convent dels Dominics de Girona, on va professar l’any 1831. Poc abans de la seva 
ordenació sacerdotal, es van tancar tots els convents d'Espanya. En el context de les 
lluites polítiques per la successió de Ferran VII, Francesc Coll va ser exclaustrat juntament 
amb la seva comunitat l'agost de 1835 i expulsat del convent on mai més no hi va poder 
tornar.  

Finalment, va aconseguir ser ordenat sacerdot el maig de 1836. Durant més de trenta 
anys va exercir el ministeri sacerdotal, primer com a vicari i després com a missioner en 
diverses diòcesis de Catalunya. La seva gran preocupació va ser apropar la Paraula de 
Déu d'una manera senzilla i comprensible a la gent, apropant-se als seus sentiments per 
aconseguir la conversió interior. Va optar pel treball en equip amb altres sacerdots, i va 
ser col·laborador de sant Antoni Maria Claret en les seves iniciatives missioneres. 

Impressionat per la realitat social i religiosa que 
observava al llarg de les seves missions, va 
començar a preocupar-se per l'educació en els 
pobles, especialment en l'àmbit de la dona. Això 
el va portar a fundar la Congregació de 
Germanes Dominiques de l'Anunciata el 15 
d'agost de 1856. La Congregació va néixer amb 
dificultats, ja que el Pare Coll mai havia cobrat 
diners per les seves missions i no tenia recursos. 
No obstant això, la Congregació es va estendre 
ràpidament i, passats només catorze anys de la 
seva fundació, ja comptava amb 46 cases a 
Catalunya. Les germanes, encara que en la seva 
majoria d'humil procedència, s'esforçaven en la 
seva formació. D'aquesta manera moltes van 
aconseguir els títols de mestres, en molts casos 
se’ls demanava per regentar escoles públiques 
en pobles petits. 

El Pare Coll dividia el seu treball entre l’activitat 
missionera i l'organització de la Congregació. El 
desembre de 1869, als 57 anys, va patir el 
primer atac d'apoplexia. La seva salut va 
començar a minvar,  va anar perdent la vista i les 
facultats mentals. Va ser una prova que va viure 
amb fe, exemplaritat i recolzat en el Rosari de 
Maria. Va morir a Vic el 2 d'abril de 1875, i el poble s’apropà massivament a donar l'últim 
homenatge a qui amb tant fervor els havia portat la Paraula de Déu. 

 

La festa de Sant Francesc Coll se celebra el 19 de maig. 
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La germana Anna Caiazza, nova superiora general de les Paulines 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ariccia, 2 ottobre 2019 

 

 

 

 

FEM FESTA 
 

Avui, carissimes germanes, germans i amics, celebrem la festa! 

 

La germana Anna Caiazza és la nostra nova superiora general. 

 

És a ella que el Senyor en aquest moment li diu: «Dempeus, posa’t en camí, guia el meu 

poble, les meves filles. Confia en la promesa, no temis. Coratge, jo seré amb tu, seré amb 

vosaltres!». Es a les seves mans que el Senyor confia les nostres comunitats, els pobles a 

qui com apostols de Jesús Crist som enviadees, tots aquells i aquelles que en força de la 

fecondità del carisma paulí trobaran Déu. A ella, l'assemblea capitolar ha posat entre les 

mans l'anhel d'una profunda renovació, d'un «nou» explorare i recórrer, d'una fraternitat 

de la descoberta, d'un do de fer reviure.. 

 

A la germana Anna, se li ha ofert juntament amb les flors, la Bíblia i la icona de l'arbre de 

la vida. 

• La Bíblia: llum quotidiana pel seu servei, veu que cada dia renovarà la seva 

invitació a anar pel món, a trobar vies noves per l'anunci. 

• La icona de l'arbre de la vida: invitació a mantenir-se arrelats en l'única font i 

fonament per portar vida. 

• Les flors: signe i auguri de feconditat en la pluralitat. 

 

A la germana Anna Caiazza arribi el nostre auguri i la nostra pregària, amb la certeza que 

el Senyor enviarà els seus àngels a protegir cada pas seu.. 

 

Convidem totes i tots vosaltres a farvi presenti en aquest moment de gioia, a través dels 

missatges. 
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Cloenda del centenari de la Institució Teresiana a Catalunya 
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El P. Emili Solano celebra 25 anys de la seva ordenació sacerdotal 

 

Nascut a Alcampell (Osca), és llicenciat en Ciències Empresarials i el 1994 va ser ordenat 
prevere a la catedral de Logronyo pel bisbe Ramón Búa Otero  

 

El P. Emili Solano celebra 25 anys de la seva ordenació sacerdotal “Dono gràcies a Déu i 
a la meva família, on va ser plantada la llavor de la meva fe, als amics i monjos que m'han 
acompanyat en el camí de la fe, i a tots aquells que m'han servit i als quals serveixo el pa 
de la Paraula i els Sagraments”, afirma  

 

Montserrat, octubre de 2019.  

 
El proppassat 1 d’octubre, el monjo Emili Solano Sancho va celebrar 25 anys de la seva 
ordenació sacerdotal. Ho va fer en el decurs de la missa conventual del Monestir, que va 
presidir, i en la qual va estar acompanyat dels seus germans de comunitat, dels seus 
familiars i amics.  

El P. Emilli Solano Sancho va néixer a Alcampell (Osca) el 22 de desembre de 1955. Va 
obtenir la llicenciatura en Ciències Empresarials a Deusto (Bilbao) l’any 1983. Desprès 
d’un any amb la comunitat benedictina d’Estíbaliz, va ingressar al Monestir de Valvanera, 
on va fer la primera professió monàstica el 25 de març del 1987, i la professió solemne el 
7 d’abril de 1990. Entre els anys 1989 i 1994 va realitzar els estudis sacerdotals al 
Seminari de Logronyo. El 31 d’octubre de 2005 va ser admès a Montserrat, on va 
traslladar l’estabilitat monàstica. Actualment és un dels infermers del Monestir, tasca que 
compagina amb col·laboració a la Sagristia de la basílica.  

Després de 25 anys d'ordenació sacerdotal, el P. Emili Solano dóna gràcies a Déu, “que 
es va fiar de mi i em va donar aquest ministeri”. Està agraït a Déu, “que a través de les 
mans de Monsenyor Ramón Búa Otero em va ungir sacerdot per sempre, a la catedral de 
Logronyo; dono gràcies també a la meva família, on va ser plantada la llavor de la meva 
fe, als amics i monjos que m'han acompanyat en el camí de la fe, i a tots aquells que 
m'han servit i als quals serveixo el pa de la Paraula i els Sagraments”, afirma. 
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Caputxins: professió religiosa 

 

 
 
S'acosta un dia molt important per a fra Francis Kyalo i per a tota la fraternitat de 
Caputxins. El proper diumenge 6 d'octubre a les 19:30h. fra Francis farà la primera 
professió religiosa i rebrà l'hàbit caputxí.  
 
Serà al convent d'Arenys de Mar (carrer Santa Maria 7). Us hi esperem! 
 
 

Una correcció 

EN el número anterior vam publicar: “El P. Luis Maza Subero, O.Carm, de Veneçuela, 
membre de l’assemblea de l’URC i de la RAP, ha estat elegit Conseller per a Àsia, 
Austràlia i Oceania”. La notícia correcta és Conseller per a Amèrica. 

 

Relleu a la presidència de la Fundació Joan Maragall 

David Jou i Mirabent és el nou president de la 

Fundació Joan Maragall. Membre del Patronat 

des de 1993, del qual n’ha estat secretari i 

vicepresident en diferents moments, pren el relleu 

de Josep M. Carbonell i Abelló, que ha complert 

dos mandats de quatre anys (2011-2019) 
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"El gènere és un factor que genera estigmatització social i pobresa" 

 
www.bisbatlleida.org 
Mar Galceran, coordinadora tècnica del Lloc de la Dona de les Germanes Oblates va 
impartir el passat 25 de setembre la lliçó inaugural de Càritas Diocesana de Lleida. 
  
Galceran va començar deixant clar que "el procés d'emancipació de la dona no pot fer-se 
sense els homes, és un procés on hi han de col·laborar els dos sexes" I segons la ponent 
"això s'ha de fer sense renunciar a allò que les dones volen fer". 
  
Va destacar que "quan parlem de gènere no tot és construcció social". Va afegir que 
l'antropologia cristiana "entén l'ésser humà com el conjunt de diferents dimensions que 
estan relacionades entre si". "L'ésser humà és una realitat holística, no hi ha 
compartiments estancs". 

  
Galceran va destaca que "el problema és quan es legitimen desigualtats socials apel·lant a 
les diferències fisiològiques". I continua dient que "Déu ens va crear home o dona, iguals". 
"No és natural que els homes ocupin els càrrecs de poder o que siguin els immigrants els 
que ocupin càrrecs de segona", va dir. "La igualtat implica, respecte a les diferencies i ser 
igual no implica ser idèntics", va afegir."Les dones no tenim per què renunciar a la 
feminitat, però sí que s'ha de denunciar qualsevol discriminació", va dir. 
Galceran va afegir que "el gènere és un eix estructural de les desigualtats". En aquest 
sentit, va recordar que aquest any 44 dones han mort en mans de les seves parelles a 
l'Estat, que les dones cobren un 23% menys que els homes i que dues terceres parts dels 
infants sense escolaritzar són nenes. 
  
"El gènere és un factor que genera estigmatització social i pobresa", va dir. "El 70% de la 
població mundial pobra són dones". "El gènere problematitza, victimitza i criminalitzar les 
dones", va dir.  Mar Galceran va apostar per "desconstruir els estereotips". I va posar com 
a exemple a Jesús de Natzaret. "Ell va augmentar l'autoestima de les dones", va dir posant 
com a exemple el passatge de la dona pecadora. "Jesús trenca els estigmes que excloïen 
a les dones i va crear una societat mixta on les dones eren deixebles", va afegir. 
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Es presenta l'Associació de Voluntariat 'Shemà' del monestir de Sant 
Benet de Montserrat 

 
(Glòria Barrete –CR) 
https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-presenta-
associacio-voluntariat-shema-monestir 
 
Acollir, coordinar i acompanyar les persones interessades 
en col·laborar amb el monestir de Sant Benet de 
Montserrat, mitjançant tasques de voluntariat. Aquesta és 
la finalitat de l'Associació 'Shemà' que es presenta aquest diumenge a la tarda en societat, 
a les 16:30h al monestir. 
 

Tot i que fa uns mesos que l'Associació està en marxa i legalitzada, és ara quan fan l'acte 
de presentació. Serà un acte obert, presentat per la mare abadessa del monestir, Maria 
del Mar Albajar, i que comptarà també amb la seva xerrada 'Vida monàstica, una vida per 
compartir'. 
 

L'Associació de Voluntariat 'Shemà' està formada actualment per set persones, que 
s'organitzen en una Junta. Dues d'aquestes persones formen part de la comunitat de Sant 
Benet. La presidenta és l'abadessa del monestir, Maria del Mar Albajar, i també forma part 
la germana Conxita Gómez, que és la persona de contacte entre l'Associació i el 
Monestir. 
 

Les cinc persones restants de la Junta són cinc dones laiques, que s'han conegut 
precisament al monestir de Sant Benet en cursos, recessos o activitats que s'hi han fet. 
"Ens hem sentit acollides per aquesta comunitat i volem compartir la nostra experiència 
amb altres, donant-lo a conèixer i creant ponts d'interrelació amb la comunitat", afirmen 
des de l'Associació. 
 

I és que la idea de crear aquesta Associació neix de la pròpia comunitat de benedictines. 
"La idea no és nostra, sinó que sorgeix de la necessitat de la comunitat de Sant Benet per 
organitzar la presència de persones que s'apropaven ja al monestir demanant fer un 
voluntariat". 
 

Calia organitzar i vehicular aquest voluntariat ja existent i el futur que pogués aparèixer, i 
es va creure que la millor manera per fer-ho amb cara i ulls era a través d'una Associació. 
"La nostra tasca és la d'acollir, coordinar, i acompanyar aquestes persones que volen 
col·laborar amb el monestir", expliquen. La comunitat ho va demanar a aquestes cinc 
dones perquè feia anys que freqüentaven el monestir i la comunitat les coneixia. 
 

Van començar a treballar l'encàrrec l'any 2018, i l'Associació es va legalitzar a finals 
d'aquell any. Actualment ja compten amb una desena de voluntaris a l'Associació. Tot i ser 
pocs reconeixen que això no els ha frenat per aprovar ja "estatuts o crear un Pla de 
Voluntariat". 
 

I a qui s'adrecen? "A tothom qui vulgui ajudar, col·laborar i fer experiència mitjançant un 
voluntariat, en un entorn de natura a la muntanya de Montserrat, on pots trobar espais de 
silenci per a la reflexió i l’espiritualitat". Les tasques, que són diverses, van des d'ajudar a 
l'hostatgeria, a la biblioteca, o a l'arxiu, així com fer ceràmica, informàtica, treballar al bosc, 
a l'hort o fent tasques de jardineria. 
 
Qui vulgui i pugui ser voluntari es pot informat i posar en contacte amb l'Associació a 
través de la web del monestir. 
 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-presenta-associacio-voluntariat-shema-monestir
https://www.catalunyareligio.cat/ca/es-presenta-associacio-voluntariat-shema-monestir
http://monestirsantbenetmontserrat.com/page.php?id=319&lang=1
https://gallery.mailchimp.com/71f2e358afff9a9b52e94ab9e/files/29650e23-6af4-4dca-b980-b089cf095942/d%C3%ADptic_voluntariat.pdf
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Atents a la veu de l’Amazònia 

 
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA 

Catalunya Cristiana 29 setembre 2019 

Del diumenge 6 d’octubre al diumenge 27 se celebra el Sínode dels Bisbes per a la Regió 
Panamazònica amb el tema Amazònia: nous camins per a l’Església i per a una ecologia 
integral. Durant mesos, els treballs preparatoris d’aquest Sínode han activat les 
comunitats locals perquè enviïn les seves aportacions a Roma. La veu de l’Església 
indígena pren la paraula per explicar la seva realitat, problemàtica i somnis.  

La valenciana Eugenia Lloris, 
de la Fraternitat Missionera 
Verbum Dei, fa més de 23 anys 
que és al Brasil i forma part 
d’un equip itinerant de 
missioners a l’Amazònia. Per a 
ella, les expectatives que 
desperta aquest Sínode 
suposen que «l’Amazònia ocupi 
el lloc de centralitat que se li vol 
donar i que es mereix. Que la 
perifèria vingui cap al centre de 
l’Església i la societat, i que ens 
n’ensenyi.  Esperem que el 

Sínode sigui la porta que s’obri i que no es tanqui més per ser escoltats, considerats, 
vivint i comprometent-nos en la cura de la Casa Comuna, aprenent amb ells una ecologia 
integral i mundial».  

Per a Mons. José Ángel Divassón, bisbe emèrit del vicariat apostòlic de Puerto Ayacucho 
(Veneçuela) i representant de la REPAM (Xarxa Eclesial PanAmazònica) de Veneçuela, 
l’assemblea sinodal «es proposa arribar a orientacions concretes, “nous camins”, que 
donin resposta a les exigències plantejades. L’Església està cridada a assumir el seu 
paper perquè es produeixin canvis en l’atenció i ús de la natura i perquè els pobles que 
habiten l’Amazònia tinguin un futur digne, des de la seva realitat i cultura. Aspirem a crear 
o augmentar la consciència e responsabilitat en l’ús de la natura arreu del món i assumim 
un estil de vida més auster i menys orientat per un consumisme desbocat».  

 

Aquest Sínode ha de provocar «nous camins, nous models d’evangelització, ha de fer 
front als desafiaments de la missió, especialment a la regió amazònica. Un compromís 
profètic real cap a la construcció d’una Església amb rostre amazònic i una Església amb 
rostre indígena». Així ho creu el franciscà José Caro des de Caballococha (Perú) i que 
forma part del Projecte Amazònia (fraternitats franciscanes escampades pels països del 
territori amazònic).  

Justícia per als pobles indígenes 

Per a molts, el fet que la veu dels pobles indígenes sigui escoltada a Roma és un acte de 
justícia. En aquest sentit, Mons. Divassón reconeix que «escoltar el clam d’aquests pobles 
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ens permet palpar la realitat, el seu patiment i abandonament, i comprovar que, amb 
massa freqüència, no compten per a res, que són descartables i que .ins i tot resulten un 
destorb per als interessos i ambicions d’altra 
gent, poderosa i sense sentiments 
d’humanitat ni consideració del futur».  

Eugenia Lloris conviu amb els pobles 
indígenes i sap que «no es pot estimar ni 
cuidar el que no es coneix. 

Aquest Sínode és una manera d’escoltar-
los, coneixe’ls, sentir les seves riqueses». 
Amb tot, assegura que l’assemblea sinodal 
és un pas més, «però la lluita continua. És 
una oportunitat de fer sentir i veure el que 
nosaltres veiem des de fa tant de temps: la 
pèrdua d’hectàrees de mata verge i amb 
elles, la biodiversitat i riquesa natural que no 
existeix enlloc més. El Sínode és un altaveu 
perquè els pobles amazònics puguin fer 
sentir la seva veu». 

Per això, aquesta oportunitat no es pot 
malgastar, considera aquesta missionera 
valenciana: «Parlar de temes que no 
s’havien tractat obertament, pel que fa a 
l’Església i la seva organització a l’Amazònia; els reptes als quals s’enfronta i les 
injustícies; la impunitat que assalta cada dia les nostres vides i comunitats per prendre 
opcions que puguin in.luir en l’estructura de l’Església.» Fra José Caro està convençut 
que les reflexions d’aquest Sínode especial «superen l’àmbit eclesial amazònic. L’Església 
llatinoamericana haurà de continuar sent una Església-mirall». 

Església amb rostre amazònic 

Una Església amazònica per a l’Amazònia. Simple, però molt complicat. Com ha de ser 
aquesta Església? De quina manera pot arrelar l’Evangeli en els pobles indígenes? Mons. 
Divassón ens ofereix algunes pistes: «L’Església ha de plantejar-se els reptes que la 
situació a l’Amazònia li presenta. Han estat abundants els clams que demanen una 
presència d’Església propera, compromesa, aliada, cosa que suposa la renovació de 
l’acció pastoral. Ha de desaparèixer qualsevol vestigi de “colonització cultural”. La 
renovació pastoral haurà de posar èmfasi en el protagonisme de nous pastors. En aquest 
context s’inscriuen els suggeriments de resposta de les comunitats: els ministres per a la 
vivència cristiana en l’organització eclesial, el paper definitiu que hi tenen les dones dins 
les comunitats, la centralitat de l’Eucaristia i la necessitat de garantir-ne la celebració...» 

Per al franciscà José Caro, ha de ser una Església «que promogui xarxes de solidaritat i 
compromís profètic en la defensa de les cultures autòctones i de l’ecologia. Ha de ser una 
Església oberta als signes dels temps, a l’acció de l’Esperit Sant, ecumènica; encarnada 
en la realitat, en comunió fraterna, en moviment constant davant dels reptes de la realitat, 
diversa i inclusiva; oberta a l’escolta activa per al canvi, en coordinació entre les diverses 
institucions, preocupada pels pobles, intercultural i intercongregacional». 

Eugenia Lloris recorre cada dia durant hores les comunitats indígenes amb els seus 
companys de missió. Ella encarna aquella Església «que escolta la veu dels pobles i 
camina amb ells en les lluites i els ajuda a fer sentir la seva veu». Per a ella, aquesta és 
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l’Església amb rostre amazònic: «L’Església està cridada a sentir el clam dels pobles, a 
sentir-ne el lament, a estar al seu costat i lluitar perquè “tothom tingui vida”. L’Església 
amb rostre amazònic és la que dona el protagonisme als pobles originaris, i deixa que 
siguin ells els que decideixin els rumbs dels boscos i de l’Església al seu territori. És 
l’Església que respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística que hi ha. És una 
Església que s’adona que tot està connectat i que perquè la vida es preservi cal respectar-
ho tot i tothom. És una Església que treballa en xarxa.» 

Feina que doni fruit 

Tot i que el Sínode encara no ha començat i té per davant setmanes de feina, l’Església i 
els pobles amazònics han dipositat grans esperances en aquesta assemblea. «Tots 
desitgem que aquest Sínode tingui efecte no només en els àmbits de l’Església, sinó que 
la societat civil comenci a adonar-se que tenir una consciència ecològica i cuidar el 
planeta és una actitud necessària i urgent», expressa Eugenia Lloris. 

Mons. Divassón, des de l’Amazònia veneçolana, anhela que del Sínode en surti una crida 
«per a tota l’Església perquè escolti, sigui respectuosa amb les cultures, aprengui a 
descobrir i valorar l’espiritualitat dels pobles, a expressar-se en les seves formes peculiars 
de comunicació i manifestació de sentiments, de relacionar-se, de buscar orientacions i 
prendre decisions de vida. Extreure’n conseqüències concretes serà una altra tasca 
exigent del Sínode». 

 

També des de l’Amazònia peruana els franciscans expressen el seu desig, apunta fra 
José Caro: «Plasmar una Església amb rostre amazònic en la vida quotidiana, “en una 
harmonia pluriforme” (EG 220) i “feliç sobrietat” (LS 224®225), com contribucions per a la 
construcció del Regne.» 

Així començarà d’aquí a uns dies una assemblea a l’escolta de l’Esperit, «que ens convida 
a treure’ns de sobre tot prejudici i “seguretats” personals, i a abandonar-nos en mans del 
Pare en el nostre seguiment de Jesucrist i en la cerca de respostes als clams de 
l’Amazònia i els seus pobles», conclou Mons. José Ángel Divassón. 
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Sants Àngels de la Guarda  

Homilia de Mons. Joan Planellas, en la inauguració de curs de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià 

2 octubre 2019 

 
Ne 2,1-8; Salm 136; Mt 18,1-5.10 

 
Molt estimat Sr. Cardenal, Gran Canceller de l’Ateneu Sant Pacià. Molt estimats 

Srs. Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense que conformem el Consell del 
Gran Canceller. Sr. Rector, Srs. Degans, Vicedegans, i demés autoritats acadèmiques. 
Srs. Rectors dels Seminaris. Personal de Secretaria. Molt estimats professors i 
professores de l’Ateneu, molt estimats seminaristes i alumnes.  

Avui,  

l’Església celebra la memòria dels sants àngels. D’una forma o altra, l’Església es 
beneficia de la seva ajuda misteriosa i poderosa. En la litúrgia, l’Església s’afegeix als cors 

dels àngels per adorar Déu, tres 
vegades sant, i invocar la seva 
assistència, com ho fa en l’acte 
penitencial i en el prefaci de la 
missa. Així ho fa també en l’In 
paradisum deducant te angeli... 
del ritual de difunts, o també en 
l’«himne dels querubins» de la 
litúrgia bizantina, quan celebra 
particularment la memòria 
d’alguns àngels determinats, com 
sant Miquel, sant Gabriel i sant 
Rafael, o com avui que se 
celebra la memòria dels sants 

àngels de la guarda. Des de l’inici de la nostra vida, fins al nostre traspàs, la nostra vida 
humana és voltada de «la guarda» i de «la intercessió» dels àngels. És Déu mateix qui 
per mitjà dels seus sants àngels, ens guia i ens sosté pels camins d’aquest món. 

I avui, en aquesta missa de l’inici del nou curs, implorem la intercessió dels sants 
àngels perquè guiïn i sostinguin el nou any acadèmic de l’Ateneu Universitari sant Pacià. 
Les ciències eclesials que s’imparteixen en aquesta estimada institució universitària, són 
cridades a concentrar la seva reflexió en els que són els seus temes radicals i decisius: el 
misteri de Déu, del Déu Trinitari, que en Jesucrist s’ha revelat com a Déu Amor; el misteri 
del Crist, el Fill de Déu fet home, que amb la seva vida i missatge, amb la seva mort i 
resurrecció, ha il·luminat definitivament els aspectes més profunds de l’existència 
humana; i el misteri de l’home, que en la tensió insuperable entre la seva finitud i la seva 
aspiració il·limitada porta dins d’ell mateix la pregunta irrenunciable sobre el sentit últim de 
la seva pròpia vida. Per aquest motiu, el estudis teològics precisen sempre de l’ajut 
inestimable de la filosofia. I, avui especialment, aquesta filosofia haurà de ser 
antropològica, perquè caldrà buscar en les estructures essencials de l’existència humana 
les dimensions transcendents que constitueixen la capacitat radical de l’home de ser 
interpel·lat pel missatge cristià i per a comprendre’l com a missatge salvífic.1 Però no tan 
sols cal l’ajut de la filosofia, sinó també de les altres ciències, sobretot les humanes, com 

                                                           
1. Cf. Joan Pau II, «La fe que cerca de comprendre. Discurs als professors de teologia, a Salamanca» (1-XI-

1982): DdE 358 (1982) 1359-1360. 
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a base imprescindible per a respondre a la gran pregunta sobre l’home. El gran esforç de 
la Facultat Antoni Gaudí inaugurada fa pocs anys, així com el Seminari de Ciència i Fe, el 
Seminari de Pensament i Acció Social de l’Església o la mateixa Càtedra de Teologia 
Pastoral, i altres Seminaris de les Facultats, incideixen abastament en la inter i 
transdiciplinarietat demanada pel papa Francesc a la Constitució Apostòlica Veritatis 
gaudium. 

Ara bé, un dels grans 
esculls dels estudis 
eclesials dels moments que 
vivim és centrar-se en el 
particular i obviar la totalitat 
del missatge, segons la 
jerarquia de les veritats i el 
seu cor que és el perfum 
genuí de l’Evangeli de 
Jesús, amb la seva 
centralitat en el Sermó de la 
Muntanya. Convé evitar, per 
tant, que Satanàs se 
n’emporti la llavor de la 
Paraula, quedant-nos en 

particularismes estèrils. Altrament, com afirma Jesús a l’Evangeli, esdevindríem com la 
llavor sembrada arran del camí (Mc 4,15). Afirma el papa Francesc a l’exhortació 
Evangelii gaudium: 

 

Cal no mutilar la integralitat del missatge de l'Evangeli. És més, cada veritat es 
comprèn millor si se la posa en relació amb l'harmoniosa totalitat del missatge 
cristià [...]. Quan la predicació és fidel a l'Evangeli, es manifesta amb claredat la 
centralitat d'algunes veritats i queda clar que la predicació moral cristiana no és una 
ètica estoica, és més que una ascesi, no és una mera filosofia pràctica, ni un 
catàleg de pecats i errors. L'Evangeli invita primer que res a respondre al Déu 
amant que ens salva, reconeixent-lo en els altres i sortint de nosaltres mateixos per 
buscar el bé de tots [...]. Si aquesta invitació no brilla amb força i atractiu, l'edifici 
moral de l'Església corre el risc de convertir-se en un castell de cartes, i allí hi ha el 
nostre pitjor perill. Perquè no serà pròpiament l'Evangeli el que s'anunciï, sinó 
alguns accents doctrinals o morals que procedeixen de determinades opcions 
ideològiques. El missatge correrà el risc de perdre la seva frescor i deixarà de tenir 
«sentor d'Evangeli» (EG 39). 

 

Estimats. Demanem que els estudis de la nostra institució universitària tinguin aquesta 
força. Demanem al Senyor, per intercessió dels sants àngels que els nostres estudis 
tinguin aquesta centralitat i vagin al cor genuí de l'Evangeli. Que la vida de l’Ateneu Sant 
Pacià tingui aquella frescor perquè es pugui sentir veritablement la «sentor d’Evangeli», 
com afirma el papa. I el millor camí per aconseguir-ho és que en l’Ateneu se senti 
particularment deutor i responsable del sensus fidei fidelium, és a dir, del sentit de la fe de 
tot el Poble sant de Déu. Aquesta connaturalitat s’expressa en el sentire cum Ecclesia: 
sentir, provar i percebre en harmonia amb l’Església. És demanat no sols als teòlegs, sinó 
a tot docent que imparteix en una institució eclesial com la nostra, és demanat als 
alumnes i a tots els fidels. Altrament, les experiències religioses més boniques i les 
veritats parcials més sentides, corren el risc de convertir-se en desviacions sectàries si no 
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es troben controlades pel sentit de la fe de tot el Poble de Déu, per la vida de tota la 
«catòlica». Es desenvolupen llavors seguint la seva pròpia lògica, de forma autònoma i 
unilineal. La falsa reforma neix de deduccions continuades en un sentit únic, partint d’un 
principi de tradició aïllat de la resta, on les veritats parcials es troben barrejades amb 
conclusions incompatibles amb l’harmonia general. Això ha succeït en la història de 
l’Església en no poques experiències originàriament bones i catòliques, però que s’han 
convertit en generadores d’heretgia per un desenvolupament solitari i abstracte, fora de la 
comunió amb el tot, fora del control de la «catòlica». De fet, no pot haver-hi una fe recta 
sense una vida de comunió fraternal. L’home d’Església sap que, en tota veritable llar, la 
caritat i la unitat són indispensables. Sap que no pot fer passar la seva, donat que 

«esquinçar la unitat és, en 
efecte, corrompre la veritat; i 
el verí de la discòrdia és tan 
perniciós com el de la falsa 
doctrina», com afirmava sant 
Cebrià de Cartago.2 La 
comunió és, justament, la 
unitat sense uniformitat, 
l’harmonia o la simfonia de 
veus i carismes diversos. És 
impossible concebre una 
Església on no hi actuïn 
simfònicament dons diversos, 
on no hi hagi 
corresponsabilitat, intercanvis 
i comunió, ni es vegi que en 
el seu interior és Déu mateix, 
en el seu Esperit Sant, que hi 

actua, hi entaula relacions, comunica i estableix la unitat. L’element essencial d’una actitud 
de comunió, per sobre d’un simple conformisme de doctrina i de culte i, fins i tot, de la 
simple submissió a l’autoritat, és la sensació de no trobar-se sol, sinó de formar un sol 
cos, de portar una única vida, de perseguir una única obra amb els demés catòlics. 
L’actitud de comunió és no dirigir l’acció i el pensament com si n’hi hagués prou amb 
seguir-se a un mateix, sinó dirigir el cor i el pensament sense perdre el contacte amb els 
demés, sense separar-se del grup del qual se’n forma part. A més, la comunió ha de 
portar sempre una referència viva, de cap manera servil ni mecànica, a la autoritat 
apostòlica. La comunió catòlica és comunió apostòlica: l’Església són aquells que estan 
amb els apòstols, i els apòstols són els qui estan amb Pere (cf. Mc 1,36; Lc 8,45), 
expressant així la profunda llei de la comunió catòlica lligada a l’apostolicitat de l’Església. 

Estimats, això s’ha de saber viure amb senzillesa i amb simplicitat de cor. S’ha de 
saber viure amb la mateixa actitud dels infants. Paradoxalment, la persona realment 
adulta en Crist (cf. Ga 4,1-11) és aquella que a base de viure i aprofundir l’Esperit 
d’infantesa que és l’Esperit rebut en el baptisme, s’insereix més i més en l’Església i la té 
com la seva Mare. Per això, ha dit Jesús a l’Evangeli d’avui: «Us ho asseguro: si no 
torneu a ser com els infants no entrareu en el Regne del cel». «En el cel, els seus àngels 
veuen constantment cara a cara el meu Pare del cel». Climent d’Alexandria (ca.150-
ca.215), a inicis del segle III, en un passatge genial del seu llibre El Pedagog (Pedagogus 
1,5, 20-21), una obra que pretén, precisament formar la veritable consciència del cristià, 
explica les conseqüències del baptisme per aquest «poble jove»: es tracta d’esdevenir els 

                                                           
2. Henri DE LUBAC, Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Unam Sanctam 3, Paris 1938, 51952, 51. 

Pensament inspirat en Sant Cebrià, De unitate Ecclesiae, 3: SChr 500, 172-175 = CC 54, 38. 



37 | 51 

  

infants de l’Església i l’Església és la Mare d’aquests infants per la regeneració obrada per 
mitjà de l’Esperit. El cristià autèntic, el qui viu d’acord amb el baptisme que ha rebut, és el 
veritable infant de Déu; és a dir, és aquell qui conserva aquell esperit d’infantesa que el fa 
ser entregat i generós, sense malícia i engany. És aquell que sap viure en l’esperit de les 
benaurances. És aquell que es deixa guiar pels sants àngels de Déu. Si pel baptisme 
participem de la vida de Crist, participem de l’eternitat..., hem de ser eternament joves, 
afirma Climent; és a dir hem de tenir sempre en el nostre cor aquell esperit d’infantesa 
que ens fa ser veritables infants en les nostres obres i actuacions. «El nostre títol d’infants 
expressa la primavera de tota la nostra vida», perquè la veritat de la fe que ha davallat en 
el nostre cor no pot envellir mai: nosaltres hem de conservar sempre aquest cor jove i 
generós, disposat a donar-se i a servir. La saviesa, és a dir, l’Evangeli és sempre jove. I, 
encara, afegeix: «Déu no estalvia pas el seu ajut a un ésser així. De la mateixa manera 
que els pares i les mares veuen amb particular plaer llurs petits..., així igualment el Pare 
de l’univers acull de bona gana aquells qui s’han refugiat a la seva vora; com que els ha 
regenerat amb l’Esperit i els ha adoptat com a fills, aprecia llur dolçor, els estima 
particularment, els ajuda, combat per ells i, per això, els anomena “petits infants”». 

 

 

Molt estimats. En l’inici del nou curs acadèmic, mirem de ser tots els membres de 
l’Ateneu Sant Pacià, tant autoritats acadèmiques, com professors, seminaristes i alumnes 
en general, mirem de ser aquests «petits infants» de Déu, procurem tenir l’esperit 
d’infantesa que ens demana Jesús a l’Evangeli d’avui. Aquest és l’esperit que ens cal per 
a l’estudi, la investigació i la docència. Aquest és l’esperit que en cal per evitar caure en la 
malaltia d’una Església tancada en ella mateixa. Aquest és l’esperit que ens cal per evitar 
«una Església preocupada per ser el centre i que acabi clausurada en un embolic 
d'obsessions i procediments», com afirma el papa Francesc (EG 49). Aquest és l’esperit 
que ens cal per a preparar-nos intel·lectualment, amb esforç i sacrifici, per a ser bons 
evangelitzadors enmig de les nostres comunitats. Llavors, tal i com s’adonà Nehemies en 
poder tornar a Jerusalem per reconstruir la ciutat, també reconeixerem «que la mà 
bondadosa del Senyor ens protegeix». Esdevenint els seus «petits infants», tindrem la 
protecció dels seus sants àngels, perquè ells, tenint cura de nosaltres, com ha dit Jesús 
avui a l’Evangeli, veuen constantment cara a cara el Pare del cel. 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 

conferències, exercicis, presentacions… 
 

Germanes Hospitalàries 

  

 
Congrés: L’aportació del Papa Francesc a la Teologia i a la Pastoral de 
l’Església 
 

 

Els propers 12, 13 i 14 de novembre tindrà lloc el Congrés: L'aportació del Papa 
Francesc a la teologia i a la pastoral de l'Església. 
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El papat de Francesc inicia el segon Post-Concili. L'exhortació Evangelii 
Gaudium assenyala una proposta sòlida de reforma eclesial que passa pel retorn a 
l'Evangeli sine glossa en un món debilitat per posicions excloents i intransigents, i que 
col·loca els pobres i les perifèries al bell mig de la societat global i de l'Església. Francesc 
és un pastor que parla amb les paraules i els gestos, que s'adreça als de lluny i als de 
prop, i que predica i practica l'audàcia evangèlica, la parresia apostòlica. I alhora Francesc 
és un teòleg de la inclusivitat, que no dissocia reflexió teològica i praxi teològica, que mira 
el món amb "misericòrdia" i demana la "integració" per als estrangers i per als ferits en 
l'esperit. La "ciutat" és, per a ell, un espai habitat pel mateix Déu, en el qual una Església 
missionera i propera, alliberada de tota autoreferencialitat, trobarà el nexe entre Evangeli i 
vida i esdevindrà principi d'unitat de la humanitat sencera. Aquest Congrés vol explorar les 
noves rutes que el Papa ha obert en els seus primers set anys de ministeri com a bisbe de 
Roma, amb la participació de pastors, teòlegs i institucions acadèmiques provinents 
d'Amèrica (UCA Buenos Aires, BC Boston), d'Àfrica (UCAO Yaoundé), d'Àsia i d'Europa 
(PUG Roma, AUSP Barcelona). 

On? Facultat de Teologia de Catalunya 
Idioma? Les ponències en italià disposaràn de traducció simultània 
Preu? Hi haurà 2 modalitats d'inscripció 

 BÀSICA · 40€ | Inclou l'assistència al congrés i material de suport 
 BÀSICA+DINARS · 76€ | Inclou, a més, el dinar dels tres dies de congrés, al 

menjador del Seminari de Barcelona 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Descarrega't el programa del Congrés 

   
Necessites allotjament? 
En cas que necessitis allotjament per a dormir els dies de congrés, et recomanem 
contactar amb: 
Hostatgeria Salesiana "Martí Codolar" 

https://marti-codolar.net/hospederia-2/ 
reservas.marti-codolar@salesians.cat 
Tel. 93 429 18 03 

Més informació 

*La inscripció al Congrés no inclou l’allotjament. La gestió de la reserva i el seu cost van a 
càrrec de cada participant. 

** L’Hostatgeria “Martí Codolar” disposa d’habitacions per als dies del Congrés. Atès que 
no ofereix allotjament turístic, es recomana que en fer la reserva, indiqueu la vostra 
participació al Congrés sobre el Papa Francesc 

https://marti-codolar.net/hospederia-2/
mailto:reservas.marti-codolar@salesians.cat
https://teologia-catalunya.cat/ca/cursos-especials/congres-papa-francesc-novembre-2019/131
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Caputxins 
 

Aquest curs 
reprenem les 
estones de 

"Pregària, Música i 
Silenci", que es 
duen a terme al 

convent de Sarrià 
un dimarts al mes 

a les 19h. 

Us hi esperem! 

Una abraçada 
fraterna! 

 

 

 

 

ISCREB: Acte acadèmic inaugural del curs 2019-20 

 
Pronunciarà la lliçó inaugural el Dr. JOAN-ANDREU ROCHA SCARPETTA, sobre el 
tema: «El diàleg interreligiós en el context de la comunicació intercultural» 
  
Joan Andreu Rocha Scarpetta, és doctor en Ciències de la Comunicació (Universitat Abat 
Oliba - CEU de Barcelona) i doctor en Història de les religions (Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma). És Degà de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere 
Tarrés de la Universitat Ramon Llull. També és professor convidat a les universitats 
Gregoriana i l’Europea de Roma i la Universitat de Teheran. Ha ocupat diferents càrrecs, 
entre els quals destaquen el de vicedegà de Periodisme de la UAO - CEU de Barcelona i 
el de responsable de la internacionalització del grau trilingüe en Periodisme de la mateixa 
universitat. Entre les seves especialitats: la comunicació intercultural, el diàleg/pluralisme 
interreligiós, la geopolítica de la comunicació i de les cultures, els mitjans de comunicació i 
les minories religioses, fenomenologia de les religions, cultura i mitjans de comunicació. 
  
L'acte serà presidit pel cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. L'acte 
finalitzarà amb el lliurament dels diplomes als qui, havent acabat els estudis, han sol·licitat 
la tramitació dels títols de diplomat/ada o de llicenciat/ada. 
  
Dimarts 8 d’octubre de 2019, a les 7 del vespre 
  
Sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231 - 08007 
Barcelona) 
  
L'acte es podrà seguir on-streaming 

https://www.iscreb.org/recursos/arxius/20190910_0914I_llic%CC%A7oinaugural_invitacio_19.pdf
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XVII Jornadas de la Asociación de Teólogas Españolas: «Dios, deseo y 
subversión» 

 
¡Nuestras XVII Jornadas ya están aquí! ¡Corre la voz! 
¡Apunta bien la fecha y resérvala! El fin de semana 26 y 27 de Octubre de 2019 
tendrán lugar nuestras XVII Jornadas. Como tema, Dios. deseo y subversión. La vida 
trinitaria de las mujeres. ¡Corre la voz! 
  
Clicka para obtener toda la información, programa y formulario de suscripción para las 
jornadas. 
 
En estas jornadas queremos profundizar en la búsqueda y el encuentro con Dios y 
las derivas que produce al hacerse presente su fuerza y espíritu en el cuerpo y la 
vida de las mujeres. Tenemos muchas preguntas, que buscan solucionar las 
dificultades y sufrimientos de las mujeres, sufridas en sus cuerpos y en sus vidas. 
Para las mujeres creyentes, Dios es una respuesta de liberación y subversión hacia 
los órdenes establecidos sociales y patriarcales que las someten y violentan (Cf. 
Dios y la violencia contra las mujeres, Verbo Divino, Estella 2017).  Pero ¿de dónde nace 
esa subversión? ¿en qué intimidad se conecta con Dios? ¿cuál es el deseo más 
profundo en el corazón de Dios? ¿desde qué claves es posible repensar cuerpo y vida 
para que la liberación de Dios sea posible?   

  
Para profundizar en estas cuestiones, enmarcaremos la temática desde la filosofía y la 
teología. Desde ellas acudiremos a la experiencia de las mujeres, de la mano del 
diálogo entre los ponentes y las participantes. Posteriormente contrastaremos con las 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0a71a9_f25fa631279a458cb9fe08fe89f3c2c3.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/0a71a9_6c01fcb98ccc49d59b01bc3ec43614cc.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAXC5C_f7x_RlrFGpx917WVvJKkw6qqVx68XCTW0FHoE0ANA/viewform
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fuentes cristianas e intentaremos subrayar algunas claves para la práctica cotidiana 
del deseo y la subversión desde el Dios que nos habita.  
  
¿Quieres presentar en nuestras jornadas una comunicación sobre estas cuestiones y 
otras que conduzcan a plantear la relación entre el deseo, el ser mujer y la búsqueda y 
experiencia del Dios trinitario? ¡Entérate de cómo hacerlo y cuáles son las condiciones y 
los plazos? Comunicaciones 
 
 
 

Caputxins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/0a71a9_ff75e94a47f049d3bfb3ac7f636f2b27.pdf
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Espai d'Interioritat Francesc Palau 

 

 
 
 
 

Cristianisme i Justícia: Acte d’inauguració curs 2019-20 
 

Podrem viure junts? Reconciliar contraris en un món de conflictes 
 
Us convidem a reservar-vos el dilluns 7 d'octubre per a l'acte 
d'inauguració del curs 2019-20 amb una xerrada de Jacques Haers, 
jesuïta, professor de Teologia i de Ciències Religioses a la Universitat 
Catòlica de Lovaina. 

Oferta de formació del curs que comença. Podeu fer la vostra 
matriculació on-line aquí. 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=14688&qid=1269648
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Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

 
 
 
 

Cova de Sant Ignasi 
 
La Cova de Sant Ignasi a Manresa ofereix exercicis, interioritat, silenci i espiritualitat, 
adreçats tant a creients com a no creients amb una atenció especial als joves. La Casa 
d’Exercicis reuneix totes les condicions necessàries per retirar-se i gaudir d’uns dies de 
pregària així com una amplia i variada programació.  
Principals activitats de la Cova de Sant Ignasi per octubre 2019:  
 
Octubre  
Pregària Profunda. Del 4 al 6 d’octubre: Iniciació; del 18 al 20 d’octubre: Aprofundiment 
amb Xavier Melloni sj  
Exercicis Espirituals a la vida quotidiana: Del 11 al 13 d’octubre amb David Guindulain 
sj  
Recés inspiracional de Fundacions cristianes en Ajuda Humanitària: Del 24 al 28 
d’octubre amb Fernando Almansa, Xavier Melloni sj i Lluís Magriña sj  
Dissabtes de pregària contemplativa. De 10’30 a 17’30h. Equip comunitari de la Cova 
de St.Ignasi  
Curs Internacional. Immersió ignasiana (castellà).Del 27 d’octubre al 11 desembre 
amb Carles Marcet sj  
Seminari Intensiu d’iniciació d’Exercicis. Del 31 d’octubre al 3 de novembre amb 
Francesc Riera sj i equip.  
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Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Consueta de sant Francesc 
 
Els propers dies 4 i 5 d'octubre, coincidint amb la festa de sant Francesc d'Assí, tindrà lloc la 
presentació de "La Consueta de Sant Francesc". Es tracta d'una peça teatral mallorquina 
medieval que es representava a l'illa de Mallorca abans del segle XVI. L'obra narra la vida 
de sant Francesc d'Assís i la seva conversió, des d'una vida dissoluta i plena de dispendis a 
una de totalment virtuosa, i com els seus primers deixebles van continuar el vot de pobresa 
i humilitat iniciat pel sant. 
 
Les presentacions tindran lloc: 
- Divendres, 4 d'octubre, a la Biblioteca de Catalunya (carrer Hospital, 
56 de Barcelona) a les 20:30h. 
- Dissabte, 5 d'octubre a les 12h al convent dels Caputxins d'Arenys de Mar (carrer Santa 
Maria, 7), i a les 18h. al convent de Sarrià (Av. 
Cardenal Vives i Tutó, 2 de Barcelona). 
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Per cloure l'acte de presentació, el Grup de Teatre Seràfics d'Arenys de Mar, representarà 
l'obra teatral en la versió modernitzada. 

 
Vetlla de pregària 

 
La vetlla representa la cloenda del Temps 
de la Creació, durant el qual les comunitats 
cristianes han estat convidades a reflexionar 
sobre el nostre estil de vida, a demanar 
perdó per malmetre la natura com a 

Creació, per no saber compartir‐la com a 
germans i germanes, i a participar en 
accions que ens ajudin a revertir aquesta 
situació. Una oportunitat per donar gràcies a 
Déu per les meravelles de la creació i 
reflexionar sobre la cura que en tenim. 

 
 
 
 
Divendres 4 d'octubre 
 
20 hores 
 
Santuari de la Mare de Déu del 
Carme (Carmelites Descalços),  
Diagonal 424, Barcelona. 
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Jornada Mundial pel Treball Decent . 7 d’octubre de 2019 . Església pel 
Treball Decent 

 
Amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Decent, promoguda arreu del món el dia 7 
d’octubre per l’Organització Internacional del Treball (OIT) i per la Confederació Sindical 
Internacional (CSI), escau insistir en la situació dramàtica a què es veuen abocades 
moltes persones que estan en risc de perdre el seu lloc de treball habitual, de manera 
especial aquelles que avui fan les feines més senzilles i menys valorades per la societat.  

A l’hora d’afrontar el futur, com entitats d’Església o d’inspiració cristiana, posem al centre 
de les nostres preocupacions les necessitats de les persones més desafavorides. Avui la 
Terra té prou recursos perquè tothom pugui viure dignament, la qüestió és com repartim el 
treball entre tothom per poder després també compartir la riquesa.  

Atès el gran desenvolupament tecnològic del nostre món, hi ha un intens debat sobre el 
futur del treball i es plantegen molts dubtes sobre si la creació de nous llocs de treball 
compensarà la important i previsible destrucció de molts dels actuals. Davant els reptes 
del futur i compromeses des de la nostra esperança, creiem que: 
  

 La nostra societat necessita recuperar el sentit comunitari i fraternal, 

reivindicant el paper que correspon a la política exercida amb honestedat i 

transparència per revitalitzar el contracte social, en benefici de totes les 

persones.  

 La realitat laboral es transformarà i cal esperar que es crearan noves 

oportunitats. Cal repartir millor el treball i reduir la jornada laboral; invertir en 

formació per capacitar i reciclar professionalment les persones, i sobretot, 

crear treball decent i sostenible.  

 La cura de les persones dependents reclama més atenció, reconeixent la seva 

importància i destinant-hi més recursos, personals i materials. Reivindiquem 

un sou mínim de 1.000 €/mes i flexibilitat per assolir una millor conciliació 

laboral. Les empreses cooperatives hi poden tenir un paper destacat.  

 

Tot i que la fita de les nostres entitats és col·laborar perquè tothom pugui tenir un treball 
digne i decent, en el dia a dia cal donar resposta a molta gent a casa nostra que pateix 
per falta de feina o de feines precàries. A més a més de noves polítiques actives i 
actualitzades contra l’atur, cal una Renda Garantida de Ciutadania que arribi a tothom que 
ho necessiti, gestionada de forma transparent i amb la participació de les persones 
afectades. 

Plataforma Església pel Treball Decent: Càritas diocesana de Barcelona, Cristianisme i 
Justícia, Justícia i Pau, Secretariat diocesà de Pastoral Obrera (JOC, MIJAC, ACO, 
GOAC), Delegació diocesana de Pastoral Social, ASCA-Acció Solidaria Contra l’Atur, 
Mans Unides, SEDASE-Seminari Doctrina i Acció Social de l’Església, URC-Unió de 
Religiosos i Religioses de Catalunya, Secretariat diocesà de Missions 
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Catalonia Sacra s’afegeix a les Jornades Europees del Patrimoni 
 
 

Les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) se celebren a Europa durant un cap de 
setmana entre setembre i octubre. L'edició 2019 a Catalunya se celebrarà els dies 
11, 12 i 13 d'octubre. 

Obrir el patrimoni cultural i convidar als ciutadans a visitar-lo és l'objectiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni (JEP), i també ho és el projecte Catalonia Sacra, impulsat pels 10 
bisbats amb seu a Catalunya. Per aquest motiu, Catalonia Sacra, en coordinació amb 
l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACPC), organitza una trentena llarga d'activitats 
gratuïtes de difusió cultural, que tindran lloc a arreu de Catalunya. 
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Visites guiades, activitats exclusives, jornades de portes obertes o visites accessibles 
conformen l'oferta que proposa Catalonia Sacra i que servirà per gaudir i conèixer el ric 
patrimoni artístic de l'Església. 

A Catalunya, aquesta iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea és impulsada 
des del 1991 per l'ACPC i cada any suma nous col·laboradors. Entre d'altres, aquest any, 
s'hi sumen Catalonia Sacra o l'Associació Capital de la Cultura Catalana. 

Les JEC són l'esdeveniment cultural participatiu més gran d'Europa. Les va crear el 
Consell d'Europa el 1985. Aquestes jornades permeten cada any a més de 20 milions de 
persones visitar i reivindicar el patrimoni cultural. L'objectiu de les JEC és sensibilitzar 
sobre la riquesa i diversitat cultural, potenciar-ne l'interès o reivindicar la necessitat de 
protegir i conservar tots aquests elements. 

Enllaços 

Agenda de Catalonia Sacra amb les activitats que formen part de les JEP 2019 

Agenda de les JEP 2019 

 

FECC INFORMA  núm. 741   Data: 30.09.2019 
 
 

 
 
Lleguem als nostres fills i filles una herència viva  
 

Venim d’una setmana, la del 20 al 27 de setembre, que ha estat plena de mobilitzacions 
per fer patent la situació d’emergència climàtica i exigirals governs mesures urgents per 
combatre-la. Ha coincidit amb la Cimera sobre l’Acció Climàtica de l’ONU a Nova York, i 
moltes escoles cristianes s'han sumat també a les mobilitzacions convocades a casa 
nostra i en molts països. 
 
I és que dia rere dia es publiquen informacions detallades científiques demolidores sobre 
com el canvi climàtic alterarà les condicions de vida: amenaça a la seguretat alimentària, 
agudització dels conflictes pels recursos minvants, inundacions, sequeres, manca d’aigua, 
catàstrofes naturals, migracions massives i col·lapse econòmic i social. 
 
En la nostra reflexió, i per la clara relació amb aquest tema, serà molt oportú al·ludir a 
l’Encíclica “Laudato si”, on el Papa Francesc, a partir de la referència als millors 
coneixements científics avui disponibles, recorre a la llum de la Bíblia i la tradició 
judeocristiana perdetectar les arrels del problema en la tecnocràcia i l'excessiu 
replegament autoreferencial de l'ésser humà. Segons Francesc (LS, 4-12), la degradació 
de la natura està estretament vinculada a la cultura que modela la convivència 
humana. Per això, l’entorn natural està ferit per culpa del nostre comportament 
irresponsable; juntament amb l’entorn natural, l’entorn social també està malferit. Hem 
arribat a creure que som els amos del conjunt de la creació i que en podem fer allò 
que ens plagui, posant-la totalment al servei dels nostres interessos personals i sense 

http://patrimoni.gencat.cat/ca/agenda?field_audience_tid=All&tid=All&field_event_date_value2%5bvalue%5d%5bdate%5d=11/10/2019&field_event_date_value_2%5bvalue%5d%5bdate%5d=13/10/2019&term_node_tid_depth=All&field_municipi_tid=All&field_comarca_tid=All&field_provincia_tid=All&field_esdeveniment_global_tid=2328
http://patrimoni.gencat.cat/ca/agenda?field_audience_tid=All&tid=All&field_event_date_value2%5bvalue%5d%5bdate%5d=11/10/2019&field_event_date_value_2%5bvalue%5d%5bdate%5d=13/10/2019&term_node_tid_depth=All&field_municipi_tid=All&field_comarca_tid=All&field_provincia_tid=All&field_esdeveniment_global_tid=2328
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tenir en compte les necessitats i els interessos dels altres. En resum, actuem com si 
ningú pogués condicionar el nostre comportament. Creiem que ningú no pot posar 
límits a la nostra llibertat i que el conjunt de la natura està al nostre servei exclusiu (LS 2). 
 
El Papa proposa una «ecologia integral, que incorpori clarament les dimensions 
humanes i socials» (cf. LS, 137),que exigeix quatre aspectes ineludibles: un respecte 
absolut a l’ésser humà i prolongar aquest respecte a tot ésser viu, sense cap excepció. 
També el compromís de passar d’una concepció del conjunt de la natura com una 
possessió de l’ésser humà perquè en pugui disposar lliurement, a la valoració d’aquesta 
mateixa natura com una germana, a l’estil de sant Francesc d’Assís i, finalment, el 
compromís d’aconseguir que el progrés científic i tècnic estigui acompanyat d’un continu 
progrés social i moral a l’abast de tots els ciutadans: «Els progressos científics més 
extraordinaris, les proeses tècniques més sorprenents i el creixement econòmic més 
prodigiós es giraran, en definitiva, contra l’home si no van acompanyats d’un autèntic 
progrés social i moral» (LS, 4). 
En aquest sentit, també ens convida l’Encíclica que «Tot canvi necessita motivacions i 
un camí educatiu» (LS, 15). S’han d’involucrar els ambients educatius, abans de res 
«l'escola, la família, els mitjans de comunicació, la catequesi» (LS, 213), amb el punt de 
partida que és "apostar per un altre estil de vida" (LS, 203-208), que obri la possibilitat de 
«exercir una sana pressió sobre els que tenen el poder polític, econòmic i social». 
És el que passa quan les opcions dels consumidors aconsegueixen «modificar el 
comportament de les empreses, forçant-les a considerar l'impacte ambiental i els patrons 
de producció» (LS, 206). 
 
Als nostres projectes educatius parlem d’escoles humanitzadores, integradores, obertes al 
món i al servei de la persona, amb un profund compromís social que actua i s’orienta cap 
el futur, amb projectes basats en els valors de l’Evangeli. I pensem, juntament amb el 
Papa Francesc (al document “Educar el diàleg intercultural a l’escola catòlica”), que 
sereducador no és simplement “una professió, sinó una actitud, una manera de ser; per 
educar cal sortir d’un mateix i estar enmig dels joves (o infants) acompanyant-los en les 
etapes del seu creixement posant-se al seu costat. Doneu-los esperança, optimisme 
per al seu camí pel món. Ensenyeu a veure la bellesa i la bondat de la creació de 
l’home que conserva sempre l’empremta del Creador. Però, sobretot, sigueu 
testimonis amb la vostra vida d’allò que transmeteu. Un educador (...) amb les seves 
paraules transmet coneixements, valors, però serà incisiu amb els nois si 
acompanya les paraules amb el seu testimoni, amb la seva coherència de vida. 
Sense coherència, no és possible educar”. 
 
Són moltes les escoles cristianes que ja han incorporat el treball mediambiental a les 
aules i als projectes. S’ha de mantenir una il·lusió responsable, perquè es pot revertir la 
situació i salvar la nostra terra. Aquests dies hem pogut veure la presència de milions de 
joves a tot el món, un jovent actuant i prenent partit en una lluita que és de tots. 
Demandes com ara “nosaltres ja hem donat el pas, ara us toca a vosaltres” o “retorneu-
nos el futur” no ens poden deixar indiferents. Aquesta generació ens ha de prendre el 
relleu, però nosaltres tenim l’obligació d’acompanyar-la. I, com a educadors, donant-
los esperança i optimisme per caminar pel món. 
 
Perquè, com afirma Mayor Zaragoza, ex director de la UNESCO, “només ens queda un 
patrimoni intacte: el futur. Aquesta és la nostra esperança. Preservem les terres verges 
del futur. Sembrem ja els valors de l’avenir. Conreem-los. Confiem-los als nostres 
successors. Així llegarem als nostres fills i filles una herència oberta, viva, una 
herència sense testament”. 
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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: 09.00 – 13.00  

Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @Religiosos.cat 
Telèfon 933 024 367  
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