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Eli Serra 

 
 Eli Serra 

FESTA DE TOTS ELS SANTS I SANTES COMMEMORACIÓ DELS FIDELS DIFUNTS 

 

L’Església no necessita tants buròcrates i 

funcionaris, sinó missioners apassionats, 

devorats pel entusiasme de comunicar la 

veritable vida. Els sants sorprenen, 

desinstal·len, perquè seves vides ens 

conviden a sortir de la mediocritat 

tranquil·la i anestesiant. 

 

GAUDETE ET Exsultate, 65 

 

Un dia especial per portar a la pregària el 

record afectuós de les persones difuntes, 

especialment d’aquelles víctimes de la 

guerra i de les injustícies humanes així 

com de les persones marginades, i, en el 

nostre cas, de les religioses i religiosos de 

les nostres congregacions. Unim-nos en la 

pregària de cor. 
 

 

Dates especials: actualitat de la crida a la santedat i pregària pels difunts i 

difuntes de la societat i de les congregacions     

Barcelona, 31 d’octubre de 2019                                                                             ANY XII  núm.       

 
 506 
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Pacte de silenci  
  

 

La primera temporada de la sèrie televisiva Polseres vermelles de TV3, dirigida per Pau 
Freixas i creada per Albert Espinosa, va produir un gran impacte a l’audiència. Uns 
capítols que destacaven per la seva gran qualitat, temàtica profunda, situacions al caire 
del límit. Abordar amb fina sensibilitat malalties que ronden la mort com el càncer, 
l’anorèxia, els problemes de cor, la síndrome d’Asperger, l’estat de coma… en ambients 
infantils, adolescents i, fins i tot, juvenils no és fàcil. Una gran sèrie, que no va poder 
complir la previsió de cinc anys, amb una llacuna important: el seu silenci sobre la 
dimensió espiritual i religiosa. Com si no existís. Moltes altres sèries recullen aquest 
silenci, com si haguessin fet un pacte. També es pot observar a la premsa i la ràdio. Una 
cultura sumida en el silenci sobre aquests temes. 
Fins i tot és visible aquesta llacuna en el 
programa de la festa major de Barcelona, que és 
incapaç d’incloure una línia informativa, entre 
centenars d’actes de tota mena, sobre l’horari de 
l’eucaristia festiva de la Mare de Déu de la Mercè. 

Ramon M. Nogués, catedràtic emèrit 
d’Antropologia biològica de la UAB, l’11 d’octubre 
va pronunciar una conferència dins les XV 
Jornades d’Atenció Espiritual i Religiosa de 
l’Hospital Sant Rafael de Barcelona. El títol de la 
seva exposició: Cervell, espiritualitat i 
transcendència. Després de presentar un 
esquema de les funcions cerebrals, va explicar 
l’anomenat cervell social, que utilitza sistemes 
simbòlics, entre els quals cal destacar filosofies, 
ciències, estètiques, ètiques, espiritualitats i 

D’entrada 
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religions. Va afirmar que existeix un «pacte de silenci» sobre espiritualitats i religions, que 
implica una pèrdua important per a les persones i la mateixa societat. A Catalunya, és 
evident. Als Estats Units es viuen i s’expressen amb normalitat, així com en altres països, 
sense que s’intenti fer-les desaparèixer del món simbòlic. Aquest pacte de silenci implica 
una pèrdua que afecta profundament les persones i els col·lectius. No hi ha progrés, sinó 
amputació. 
 

La diferència 
  

Un amic va llegir aquesta frase en un aeroport britànic: «Difference Is The Only 
Thing We Have In Common» («La diferència és l’única cosa que tenim en comú»). N’hi ha 
prou d’obrir els ulls i contemplar la naturalesa per adonar-nos de la immensa diversitat 
que existeix. N’hi ha prou de veure desfilar les persones que van i vénen per observar que 

no hi ha dos rostres iguals. Tots soms 
diferents. Però, com vivim la diferència. Per 
a uns, resulta una riquesa i un atractiu. Per 
a altres, una inseguretat i una amenaça. 
Com podem crear un marc de convivència 
capaç d’integrar la diversitat? Una tasca 
clau. 

 S’esgrimeix la igualtat com un valor 
inqüestionable. Ho és sempre que es visqui 
de manera adient. En cas contrari, es 
converteix en una trampa perillosa. La 
igualtat no pot ser mai l’eliminació de les 
diferències. Seria l’uniformisme. No 
confonguem diferència amb discriminació. 
Igualtat de drets i d’oportunitats, sí. Els 
fruits de la naturalesa són diversos. Com 
podem harmonitzar l’altura, el pes, el 
coeficient intel·lectual, l’idioma matern, la 
raça, el sexe, el gènere, la nació, la 
religió… de tots i cadascun dels 
components d’un grup? La uniformitat per 
imposició és violència i nega la realitat de 
les persones. 

Qui assumeix la diversitat creu que 
les coses són complexes i ho accepta. 
Gestionar bé la complexitat és l’art d’un bon 
lideratge. Acostuma a ser poc freqüent. 

Una altra és la complicació, que viu la diversitat des de la confusió i l’embrollament. 
Sovint, busca solucions simplistes, que s’allunyen de la realitat. 

Un objectiu elevat és buscar la comunió amb la resta, sempre i quan es faci des del 
respecte a la diversitat. Les comunitats familiars, religioses i polítiques han de ser 
conscients d’aquest principi. El cristianisme admet sense problemes que existeixen quatre 
versions canòniques d’un únic evangeli. La Constitució espanyola del 1978 es va basar a 
buscar un projecte que aglutinés la diversitat. Bufen vents forts des de fa temps que la 
volen eliminar. Reapareix la malaltia crònica de la homogeneïtzació. El preu que paguem 
ja és molt alt. 

Lluís Serra Llansana 
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Pregar pels difunts 

 
CONSOL MUÑOZ 
Superiora general de les Franciscanes Missioneres 
 
Catalunya Cristiana. Núm. 2093 
 

Normalment, el mes de novembre és un mes «dedicat» a pregar pels difunts. L’Església 
sempre ha ensenyat que hem de pregar pels que ja han deixat aquesta vida mortal. 
 
L’Antic Testament, al llibre dels Macabeus, ens indica que és bo pregar pels morts. Així, 
diu: «Judes va fer una col·lecta entre tots i cada un dels seus homes i va recollir dues mil 
monedes de plata, que envià a Jerusalem per oferir un sacrifici pel pecat. Un gest bell i 
noble, inspirat en el pensament de la resurrecció. En efecte, si no hagués esperat que els 
caiguts en la batalla un dia ressuscitarien, hauria estat superflu i ridícul de pregar pels 
difunts. Judes pensava, a més, que els qui han mort piadosament tenen reservada una 
magnífica recompensa. Pensament sant i piadós!» (2Ma 12,43-46) 
 

També els Pares de l’Església han 
parlat d’aquest tema. Sant Agustí 
va dir: «Durant el temps que hi ha 
entre la mort de l’home i la 
resurrecció final, les ànimes queden 
retingudes en indrets recòndits, a 
unes repòs i a les altres càstig, 
segons el que cadascuna hagi 
merescut quan vivia en la carn. I no 
es pot negar que les ànimes dels 
difunts reben alleujament per la 
pietat dels seus parents vius, quan 
per elles s’ofereix el sacrifici del 
Mitjancer o quan es fa almoina a 

l’Església.» I sant Isidor de Sevilla va comentar: «Oferir el sacrifici pel repòs dels difunts 
és un costum observat arreu del món. Per això creiem que es tracta d’un costum ensenyat 
pels mateixos apòstols. En efecte, l’Església catòlica l’observa arreu; i si ella no cregués 
que als fidels difunts se’ls perdonen els pecats, no faria almoines per les ànimes, ni 
oferiria per elles el sacrifici a Déu.» 
 
Sant Pau VI a la constitució apostòlica Indulgentiarum doctrina, sobre la revisió de les 
indulgències, va manifestar: «La pietosa Mare Església, especialment sol·lícita amb els 
difunts, dona per abrogat qualsevol altre privilegi en aquesta matèria, determina que se 
sufragui àmpliament els difunts amb qualsevol sacrifici de la missa» (norma 20). 
 
I el Ritual de les Exèquies, en la seva introducció, ens diu: «L’Església ofereix pels difunts 
el sacrifici eucarístic de la Pasqua de Crist, i prega i celebra sufragis per ells, de manera 
que tots els membres de Crist es comuniquen entre ells i impetren l’auxili espiritual per als 
difunts» (n. 1). 
 
Els creients ens sentim deutors amb els qui ens han precedit en aquest món, sobretot 
amb els que van conviure amb nosaltres, i encara els estimem i recordem. Per això el 
nostre millor homenatge i gratitud és per a ells, perquè el Senyor els dugui a la llum de la 
seva presència. 
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« EL MUNDO DE LOS AFECTOS EN LA VIDA RELIGIOSA »  

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. 

« El mundo de 
los afectos en la 
vida religiosa » 

Se trata en esta jornada de acercarnos a lo que 

son las aspiraciones más profundas de la 

afectividad, de analizar su proceso de maduración 

y de revisar los modos y circunstancias en los que 

se hace posible la sublimación del deseo para una 

sana vivencia  del celibato evangélico.  

a càrrec de 
Carlos Domínguez Morano 

Carlos Domínguez Morano (Huelva 1946), jesuïta, és doctor en Teología y en Filosofía i Ciències de 

l’Educació i Llicenciat en Psicologia. La seva formació psicoanalítica la desenvolupà a París i Madrid. A 

l’actualidad és professor de Psicologia de la Religió a la Facultat de Teologia de Granada i Psicoterapeuta. 

És Director del Centre Universitari Francisco Suárez de Granada. Ha estat President de la A.I.E.M.P.R. 

(Associació Internacional d’Estudis Médico-Psicològics i Religiosos). 

Entre les seves publicaciones més importants es poden remarcar: El psicoanálisis freudiano de la religión 

(1991), Creer después de Freud (1992), Psicoanálisis y Religión: diálogo interminable, Experiencia mística y 

psicoanálisis; Los registros del deseo (2001), Psicodinámica de los Ejercicios Ignacianos (2003), Experiencia 

cristiana y psicoanálisis (2006); Orar después de Freud, (2010), Amores y desamores en la vida consagrada 

(2014); Mística y psicoanálisis (en premsa de l’editorial Trotta). 

 

 

Data: 16 de novembre de 2019, dissabte. Hora: 9.45-13.30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: Emplenar formulari a través del següent enllaç 
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 CD 
 
 

Enllaç al formulari  

 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://409q8.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kD_oCr75MKzd-UjlbblQFdJuzD0MnJWLtQVW0NyBdgiVXQDVjELkWK2TCiJhkBijDJRJhxFB4_9lGt2skA2Lciqx6FJM6O4kH3cGqBCoZeUPLFiNP0EKqZluMq5gRrwjd8yy_U2pFO9XW1euLpLqdc2mnYTpKV1RzyftsXLU0hGZnWdK7gv2IyWuIiFKptdP6CmX8tyJ5PJke2hTZtEDAACT00wJKCBOkGYJsKWBZL-FvjsKlZEdUWlVVeTupREkviVRJ16Ce4JBeKaz
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SENTÈNCIA DEL SUPREM 
 

L’antídot contra la violència és la paraula 

 
A. PUIG I TÀRRECH, rector de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià 
La Vanguardia. 27 OCTUBRE 2019 
 
Aquests dies Catalunya viu trasbalsada per una sentència que no ha deixat indiferent 
ningú. Les reaccions han arribat sobretot, i de manera multitudinària, per la via de la 
protesta social pacífica, però també hi ha hagut una violència desfermada, sobretot a 
càrrec de grups de persones joves, que l’han presa com a bandera. Des de fa dos anys, a 
foc lent, s’ha cuit una creixent tensió social i política que ha desembocat en la complexa i 
difícil situació en què ara ens trobem. Tot plegat ha posat en evidència que la via judicial 
està esgotada i que queda, com a únic recurs, la via política: una taula de diàleg entre els 
governs català i espanyol. Allò que ja se sabia des de bon començament, ha quedat 
confirmat. No hi ha alternativa a la negociació. Cal que torni la paraula.  
 
La violència afecta tothom, sacseja el conjunt 
del cos social, ens vulnera a tots. Ningú no 
queda immune davant la violència que veu, 
fa o rep. Per això no hi ha dos tipus de 
violències, la inadmissible i la que es pot 
justificar com si fos inevitable. No hi ha una 
violència dels dolents i una violència dels 
bons. La violència sempre és un mal objectiu 
i, per tant, en cap cas admet una justificació. 
Si se la justifica o se la tolera, es dona 
entrada a la hidra de set caps, un càncer que 
tendeix a estendre’s i a ocupar nous espais. 
Dir, per exemple, que la violència és una 
“forma d’expressió” equival a posarla al 
mateix nivell de la paraula. I precisament la 
violència és el contrari de la paraula. Una 
societat es clivella quan se li inoculen 
sentiments de ressentiment, de rancor i d’odi, 
cosa que porta a conductes i paraules 
violentes. 
 
Si això arriba, l’esperit crític de la persona en relació amb els propis comportaments es 
dilueix. Les idees, socials, polítiques i econòmiques dominen tant el pensament i el desig 
que passen a ser un absolut que s’imposa de manera acrítica. Es fon de mica en mica la 
reflexió sobre els propis actes, i desapareix la valoració moral dels comportaments que 
tenim. Es produeix un buidat ètic: tot s’hi val per aconseguir les finalitats desitjades. En 
aquest marc la violència es converteix en una solució, que alguns consideren l’única 
possible. Llavors no queda espai per a una de les virtuts morals més necessàries: el 
domini d’un mateix. Quan els ulls queden encegats, només es veu allò que es vol veure. 
 
A més de la violència interior i exterior hi ha la violència verbal o gestual, que és la 
precursora de l’acció violenta. Allò que es diu crea realitat, no és una simple convenció 
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lingüística. Per això l’insult no és mai intranscendent: el menyspreu o l’escarni, la 
prepotència o la humiliació aleatòria de l’altre són com punyals que es claven. La 
desqualificació de l’altre conté una alta dosi de violència –a què et pots acabar 
acostumant, sense ser conscient de la gravetat que comporta–. En conseqüència, els 
responsables polítics i els mitjans de comunicació tenen una responsabilitat afegida, ja que 
són fonts d’informació dels ciutadans i contribueixen a crear opinió. Si des de les tribunes 
públiques s’atia l’enfrontament entre persones, si es criminalitzen pobles o grups socials, 
es contribueix a destruir el projecte de viure junts. 
 
Ras i curt, la resposta a la violència passa per la paraula, una paraula veraç, no 
contaminada, capaç de construir i no de destruir, de plantar i no d’arrencar, d’acostar i no 
d’allunyar. La paraula és l’antídot, l’únic, capaç de vèncer la violència. 
 
 
 

L’Església i la sentència 

 
Catalunya Cristiana.Núm. 2092 
Editorial 
 
L’Església catalana s’ha manifestat aquests dies sobre la sentència del procés. A l’hora de 
tancar aquest número, hi ha hagut comunicats dels bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, de l’abat de 
Montserrat, de les abadesses i 
priores dels monestirs catalans i de 
diverses entitats eclesials formades 
per laics i preveres i religiosos que 
caminen al seu costat: Equips de la 
Pastoral Política i de la 
Comunicació, Escola Pia de 
Catalunya, Federació de Cristians 
de Catalunya, Fundació Educativa 
Cor de Maria, Fundació Educativa 
Dominiques de l’Anunciata del Pare 
Coll, Fundació Joan Maragall, 
Fundació Vedruna Catalunya 
Educació, Grup de Juristes Roda 
Ventura, Grup Sant Jordi, Justícia i 
Pau Catalunya, Lliga Mare de Déu 
de Montserrat, Moviment de 
Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya, Moviment de Professionals Catòlics de 
Barcelona, moviments de Pastoral Obrera de Catalunya (JOC, GOAC i ACO)... Aquests 
pronunciaments, així com la vetlla de reflexió i pregària en solidaritat amb els encausats 
celebrada a Montserrat el dia 5 d’octubre passat, demostren el compromís i la vitalitat de 
l’Església. També hi ha una majoria de catòlics silenciosos, molts d’ells profundament 
preocupats per l’evolució o degradació del conflicte (innegable) però que no es manifesten 
públicament. I encara els indiferents per cansament, frivolitat o, senzillament, perquè tenen 
d’altres prioritats. 
 
Estem en plena campanya electoral. Una realitat político-social que, en clau hermenèutica, 
exigeix seny per anar interpretant adequadament els pronunciaments, inevitablement 
partidistes, sobre els enfrontaments i el seu tractament, de vegades crispant, per part dels 
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mitjans de comunicació. La periodicitat de Catalunya Cristiana fa que en el moment que 
aquest número arribi als lectors probablement hi hagi hagut nous esdeveniments en un 
panorama polític i social mogut i canviant. Amb tot, volem fer cinc subratllats dels punts 
d’aquests documents eclesials que, al nostre parer, són més propositius i de futur: 
 
1.- Iniciar de manera urgent i immediata un procés multilateral de diàleg polític —
constructiu, sincer i obert— entre el govern espanyol i el català que permeti avançar cap a 
una resolució justa, democràtica i duradora d’aquest con.licte que porti a la concòrdia i la 
pau social. Sabent que tot diàleg comporta negociació i per tant, renúncia parcial. Com diu 
el papa Francesc «és hora de saber com dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg 
com a forma de trobament, la recerca de consensos i acords, però sense separar-la de la 
preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions» (Evangelii gaudium, 
239). 
2.- Fer costat als presos i a les seves famílies i aplicar la via de la misericòrdia, de 
l’amnistia o de l’indult, per desactivar la tensió acumulada en aquests darrers anys. Cal 
esperar també les eventuals decisions dels Tribunals europeus. 
3.- Esdevenir constructors de ponts i no de murs. Que siguin escoltades les legítimes 
aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva singularitat 
nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura. 
4.- Que la societat catalana faci emergir les seves grans energies de creativitat i innovació 
i de proximitat als que venen de lluny, de foment de l’educació i del teixit cultural i 
associatiu. 
5.- Procurar que entre tots hi hagi un comportament cívic i no violent, respectuós de la 
igualtat de les persones i proper als més vulnerables. 
 
I repetim amb el venerable Torras i Bages: «Senyora de Montserrat, que teniu la vostra 
santa muntanya voltada d’oliveres, signe de pau, aconseguiu per als pobles de Catalunya 
una pau cristiana i perpètua.» 
 
 

El bisbe Francesc reivindica la misericòrdia durant l'homilia amb motiu 
de Sant Narcís 

DIMARTS 29 D'OCTUBRE DE 2019 
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Avui dimarts al matí la Basílica de Sant Feliu de Girona ha acollit la Solemne Missa Major 
de Sant Narcís, patró de la diòcesi i de la ciutat de Girona. La cerimònia ha estat presidida 
pel bisbe Francesc i concelebrada pel bisbe emèrit Carles Soler així com per nombrosos 
preveres i diaques. El bisbe Francesc ha iniciat la seva homilia afirmant que "ser alliberat 
és l'experiència fonamental de l'amor de Déu" i recordant que "sense l’experiència de la 
trobada personal amb Jesucrist, la fe i la vida cristiana no es poden sostenir". "Cal creure i 
viure amb convicció que Déu ens estima d’una manera única, fidel i respectuosa amb la 
nostra llibertat", ha expressat, alhora que ha manifestat que "estimar també ens fa 
responsables o corresponsables del bé comú dels ciutadans". "Tenim la temptació de 
l’individualisme, de reclamar els propis drets, però una ciutat no s’edifica, ni es manté, 
sense que els qui governen i els ciutadans compleixin amb els seus deures", ha dit també. 
"L’experiència de ser alliberat ha de ser viscuda pel cristià, pel deixeble de Jesús", ha 
remarcat a cotninuació, i s'ha preguntat "Qui no desitja ser lliure?". "Volem ser lliures, però 
ens adonem que la nostra llibertat està molt condicionada", ha afirmat, alhora que ho ha 
relacionat amb el patró de la ciutat i la diòcesi: "Sant Narcís, en el pensament popular, 
està unit a l’alliberament amb el fet, llegendari o no, de les mosques alliberadores". Així 
mateix, el bisbe s'ha preguntat també: "De quins mals avui ens cal ser alliberats?". "De tot 
allò que ens deshumanitza, ens esclavitza i posa en perill la nostra dignitat i la de tota 
persona", ha respost. 

 

En aquest sentit, i en relació a la situació que viu actualment el país, ha afirmat que "com 
a cristians també podem demanar que l’alliberament s’ofereixi als dirigents polítics i líders 
socials condemnats amb penes de presó i d’inhabilitació", alhora que ha assenyalat que 
"la misericòrdia no va contra la justícia, sinó que la perfecciona, la humanitza, i és la 
màxima expressió de la saviesa. I ara la misericòrdia té noms: mesures de llibertat, 
capacitat de perdó, necessitat de diàleg, afermar la convivència". Finalment, el bisbe 
Francesc ha reivindicat la defensa de la llibertat d'expressió, tot i que recordant que 
"aquesta llibertat té un límit, que és el respecte a la dignitat de la condició personal i a les 
creences". 

Acabada la Solemne Missa Major ha tingut lloc la veneració de la tomba i la relíquia de 
Sant Narcís, així com la recollida del tradicional cotó beneït. 
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PAPA FRANCESC 
  

Declaración conjunta de las religiones monoteístas abrahámicas sobre 
las cuestiones del final de la vida (Casina Pío IV, 28 de octubre 2019) 
Vatican.va 

 Preámbulo 
Los aspectos morales, religiosos, sociales y 
 jurídicos del tratamiento del paciente moribundo 
se encuentran entre los temas más difíciles y 
ampliamente discutidos en la medicina moderna. 
En  las diversas culturas y contextos sociales 
han generado siempre un amplio debate tanto 
teórico como emocional. 
 
Las cuestiones relativas a las decisiones sobre 
el final de la vida presentan dilemas difíciles, que 
no son nuevos, pero que se han intensificado 
mucho en los últimos años debido a varios 
factores y acontecimientos, entre los cuales: 
 
- Los enormes avances científico-tecnológicos 
que permiten una prolongación significativa de la 

vida en formas y situaciones hasta ahora impensables. Sin embargo, a menudo la 
supervivencia prolongada de un enfermo va acompañada de dolor y sufrimiento debido a 
diversas disfunciones orgánicas, mentales y emocionales. 
 
- El cambio fundamental en la relación médico-paciente de un enfoque paternalista a la 
petición de una mayor autonomía de juicio por parte del mismo paciente. 
 
- El hecho de que la mayoría de las personas en los países desarrollados mueren hoy en 
día en hospitales o residencias de ancianos, que a menudo son entornos extraños y 
desconocidos para ellos. Muchos pacientes están conectados  a máquinas, rodeados de 
personal sanitario habitualmente ocupado y que conocen poco. Esta situación contrasta 
con la del pasado, cuando las personas morían en casa, rodeadas de sus seres queridos 
en su entorno habitual y reconocido. 
 
- La mayor implicación de diversos profesionales en el tratamiento del paciente en fase 
terminal, así como de los medios de comunicación, del sistema judicial y la opinión pública 
en general. Todo ello a menudo es expresión de  diferentes antecedentes culturales, 
puntos de vista y opiniones variadas e incluso contradictorias sobre lo que se debe o no 
se debe hacer por el paciente moribundo. 
 
- Cambios culturales, especialmente en las sociedades occidentales. 
 
- La creciente escasez de recursos debido a las costosas opciones diagnósticas y 
terapéuticas. 
 
Los dilemas relacionados con la atención y el tratamiento del paciente terminal no son 
principalmente médicos o científicos, sino sobre todo sociales, éticos, religiosos, legales y 
culturales. Mientras que los médicos toman decisiones basadas en los hechos, la mayoría 
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de las decisiones concernientes al paciente terminal no son de naturaleza médico-
científica. Más bien, se basan en valores personales y éticos. Por lo tanto, el cuidado del 
paciente terminal tanto por parte de las familias como por el personal sanitario, es una 
tarea difícil, teniendo también en cuenta cuales son las costumbres sociales. 
 
Los principios y prácticas de las religiones monoteístas abrahámicas  y en particular su 
búsqueda del equilibrio adecuado entre valores en conflicto, no siempre están de acuerdo 
con los valores y prácticas humanistas laicas actuales. 
 
Los objetivos de esta declaración de principios son: 
- Presentar la posición de las religiones monoteístas que abrahámicas  con respecto a los 
valores y las prácticas relevantes para el enfermo terminal, en beneficio de los pacientes, 
las familias, el personal sanitario y los responsables políticos que se adhieren a una de 
estas religiones. 
 
- Mejorar la capacidad de los profesionales de la salud para comprender, respetar, guiar, 
ayudar y consolar mejor al paciente creyente y a su familia al final de la vida. Respetar los 
valores religiosos o culturales del paciente no es sólo un problema religioso, sino que es 
un requisito ético para el personal de los hospitales y otras estructuras donde haya 
pacientes de varias creencias. 
 
- Promover una comprensión 
recíproca y sinergias de los 
diferentes enfoques entre las 
tradiciones religiosas monoteístas 
y la ética laica con respecto a las 
creencias, valores y prácticas 
relevantes para el paciente en fase 
terminal. 
 
Definición 
Un paciente en fase terminal es 
 una persona que padece una 
enfermedad de diagnóstico 
infausto, incurable e irreversible, 
en una etapa en la que la muerte se producirá con toda probabilidad en el plazo de unos 
pocos meses como consecuencia de la enfermedad o de las complicaciones directamente 
relacionadas, a pesar de los mejores esfuerzos diagnósticos y terapéuticos. 
 
Sufrimiento y muerte 
Aunque apreciamos los avances de la ciencia médica para prevenir y curar 
enfermedades, también reconocemos que toda vida experimentará finalmente la muerte. 
El cuidado de los moribundos representa, por una parte, una forma de asumir con 
responsabilidad del don divino de la vida cuando ya no es posible tratamiento alguno,  y 
por otra  nuestra responsabilidad humana y ética con la persona que  (a menudo) sufre 
ante la muerte inminente. El cuidado holístico y respetuoso de la persona debe reconocer 
como un objetivo fundamental la dimensión específicamente humana, espiritual y religiosa 
de la muerte. Este enfoque de la muerte requiere compasión, empatía y profesionalismo 
por parte de todas las personas involucradas en el cuidado del paciente moribundo, 
especialmente de los trabajadores de la salud responsables del bienestar psicosocial y 
emocional del paciente. 
 



13 | 50 

  

El uso de la tecnología médica al final de la vida 
Las intervenciones humanas mediante tratamientos y tecnologías médicas sólo se 
justifican en términos de la ayuda que pueden proporcionar. Por lo tanto, su uso requiere 
un juicio responsable sobre si los tratamientos para mantener y prolongar la vida 
contribuyen realmente a alcanzar el final la vida humana, y sobre cuándo hace falta, en 
cambio, limitarlos. Cuando la muerte es inminente a pesar de todos los esfuerzos, está 
justificado tomar la decisión de rechazar ciertas formas de tratamiento que sólo 
prolongarían una condición precaria de sufrimiento. No obstante, incluso cuando la 
persistencia en tratar de evitar la muerte parece irrazonablemente difícil y gravosa, 
debemos hacer todo lo posible para ofrecer consuelo, alivio efectivo del dolor, compañía, 
atención emocional y espiritual y apoyo al paciente y a su familia en preparación para la 
muerte. 
El personal sanitario  y la sociedad en general deberían respetar el deseo auténtico y 
personal del paciente en fase terminal de prolongar o conservar su vida, incluso por un 
corto período de tiempo adicional, mediante medidas médicas apropiadas desde el punto 
de vista clínico. Esto incluye la continuación del apoyo respiratorio, de la nutrición e 
hidratación artificiales, de la quimioterapia o radioterapia, de antibióticos, medicamentos 
para la tensión  y similares. Este deseo puede ser expresado por el propio paciente, en 
"tiempo real"; o, si no está imposibilitado en ese momento, por instrucciones anticipadas, 
por una persona encargada de ello, o por la declaración de familiares cercanos. Este 
enfoque conjuga tanto el respeto a la vida como el respeto al deseo del paciente, que hay 
que tener  en cuenta  no solo cuando obedece a la línea seguida por quienes prestan 

asistencia médica. A la hora de tomar 
esta decisión la familia consulta a 
menudo al personal religioso. En los 
casos de pacientes practicantes o en 
los que los parientes más próximos 
también lo son, habría que consultar 
al personal religioso. 
 
El rechazo de la eutanasia y del 
suicidio asistido médicamente 
Los temas relacionados con la 
duración y el significado de la vida 
humana no deberían ser de 
competencia del personal sanitario, 

 cuya responsabilidad consiste en proporcionar la mejor cura posible para las 
enfermedades y la máxima atención a los enfermos. Nos oponemos a cualquier forma de 
eutanasia -que es el acto directo, deliberado e intencional de quitar la vida- así como al 
suicidio asistido médicamente-que es el apoyo directo, deliberado e intencional al 
suicidarse- porque contradicen fundamentalmente el valor inalienable de la vida humana 
y, por lo tanto, son actos equivocados  desde el punto de vista moral y religioso, y 
deberían prohibirse sin excepciones. 
 
Ayuda de la comunidad 
Hacemos hincapié en la importancia del apoyo de la comunidad en el proceso de toma de 
decisiones que enfrenta el paciente en fase terminal y su familia. El deber de cuidar a los 
enfermos, nos exige también reformar las estructuras e instituciones por las que se 
prestan los cuidados sanitarios y religiosos. Como sociedad debemos asegurarnos de que 
el deseo del paciente de no ser una carga desde el punto de vista económico no lo 
induzca a elegir la muerte en lugar de recibir la atención y el apoyo que le permita vivir el 
tiempo que le queda con comodidad y tranquilidad. Para los pacientes religiosamente 
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observantes y para sus familias existen varias formas posibles de apoyo comunitario a 
través de momentos de oración  y de reflexión para las personas involucradas, con un 
adecuado apoyo  médico y religioso.  Es un deber de cada comunidad religiosa con todos 
sus miembros, según las responsabilidades de cada uno. 
 
Asistencia Espiritual 
Una cercanía rica de fe y de esperanza es la mayor contribución que los trabajadores de 
la salud y las personas religiosas pueden ofrecer para humanizar el proceso de la muerte. 
La asistencia espiritual y religiosa es un derecho fundamental del paciente y un deber de 
la comunidad de fe. Los expertos en cuidados paliativos también reconocen su 
importancia porque saben cuánto sea intensa la interacción entre la dimensión física, 
psicológica y espiritual de la persona, junto con el deber de demostrar respeto por las 
creencias y la fe personales; todo el personal sanitario tiene el deber de crear las 
condiciones mediante las cuales se garantice la asistencia religiosa a todo aquel que la 
solicite, ya sea explícita o implícitamente. 
 
Promover  los cuidados paliativos 
Todo paciente en fase terminal debe recibir la asistencia paliativa mejor y más completa 
posible: física, emocional, social, religiosa y espiritual. El campo relativamente nuevo de 

los cuidados paliativos ha hecho grandes 
avances y es capaz de proporcionar un 
apoyo integral y eficiente a los pacientes 
terminales y a sus familias. Por lo tanto, 
fomentamos los cuidados paliativos para 
el enfermo y su familia al final de la vida. 
Los cuidados paliativos tienen como 
objetivo conseguir la mejor calidad de 
vida a las personas que padecen una 
enfermedad incurable y progresiva, 
cuando ya no es posible la cura. 
Expresan la noble devoción humana de 
cuidar de los demás, especialmente de 

los que sufren. Los servicios de cuidados paliativos comportan un sistema organizado y 
altamente estructurado para la prestación de cuidados y son fundamentales para la 
realización de la misión más antigua  de la medicina: "cuidar al enfermo incluso cuando ya 
no hay cura." Animamos a los profesionales y a los estudiantes a que se especialicen en 
este campo de la medicina. 
 
Conclusión 
Sobre la base de  los argumentos y motivaciones de  este documento, las tres religiones 
monoteístas abrahámicas comparten objetivos comunes y están totalmente de acuerdo en 
nuestro enfoque de las siguientes situaciones relativas al final de la vida: 
 
-La eutanasia y el suicidio asistido por un médico son intrínsecamente y por lo tanto moral 
y religiosamente equivocadas y deberían prohibirse sin excepción. Cualquier presión y 
acción sobre los pacientes  para inducirles a que pongan fin a sus vidas es 
categóricamente rechazada. 
 
-Ningún agente sanitario debería ser coaccionado o presionado para ayudar directa o 
indirectamente a la muerte deliberada e intencional de un paciente mediante el suicidio 
asistido o cualquier forma de eutanasia, especialmente cuando esa praxis va en contra de 
sus creencias religiosas. Se ha aceptado favorablemente, a lo largo de los años, que debe 
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ser respetada la objeción de conciencia a actos que entren en conflicto con los valores 
éticos de una persona. Esto también sigue siendo válido incluso si tales actos han sido 
declarados legales a nivel  local, o por ciertos grupos de ciudadanos. Las creencias 
personales sobre la vida y la muerte ciertamente caen dentro de la categoría de objeción 
de conciencia que debería ser respetada universalmente. 

 
-Alentamos y apoyamos los cuidados paliativos de calidad  y profesionales en todas 
partes y para todos. Aun cuando alejar la muerte parezca un peso razonablemente 
insoportable tenemos el deber moral y religioso de proporcionar consuelo, alivio del dolor, 
compañía y asistencia espiritual al paciente moribundo y a su familia. 
 

-Apoyamos  las leyes y políticas públicas que protejan  los derechos y la dignidad del 
paciente moribundo, con el fin de evitar la eutanasia y promover los cuidados paliativos. 
 

-Como sociedad, debemos comprometernos para que deseo de los pacientes de no ser 
una carga no los tiente a elegir la muerte en lugar de recibir la atención y el apoyo que les 
permita vivir el tiempo que les queda con comodidad y tranquilidad. 
 

-Todo el personal sanitario debería crear las condiciones que garanticen la asistencia 
religiosa a todo aquel que la solicite, ya sea explícita o implícitamente. 
 

-Nos comprometemos a utilizar los conocimientos e investigaciones para dar forma a 
políticas que promuevan el cuidado y el bienestar relacional y emocional, físico y 
espiritual, proporcionando la máxima información y atención a quienes se enfrentan a 
enfermedades graves y a la muerte. 
 

-Nos comprometemos a involucrar a nuestras comunidades en los temas de bioética 
relacionados con el paciente en fase terminal, así como a familiarizarlas con técnicas de 
acompañamiento compasivo para aquellos que sufren y mueren. 
 

-Nos comprometemos a sensibilizar a la opinión pública sobre los cuidados paliativos 
mediante la formación apropiada y el suministro de recursos sobre los tratamientos para 
los que sufren y los moribundos. 
 

-Nos comprometemos a proporcionar ayuda a la familia y a los seres queridos de los 
pacientes moribundos. 
 

-Hacemos un llamamiento a los políticos y a los profesionales de la salud para que se 
familiaricen con esta amplia perspectiva y con la enseñanza de las religiones abrahámicas 
a fin de proporcionar la mejor asistencia a los pacientes moribundos y a sus familias que 
se adhieren a las normas religiosas y a las indicaciones de sus respectivas tradiciones 
religiosas. 
 

-Nos comprometemos a involucrar a las otras religiones y a todas las personas de buena 
voluntad. 
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Sínode dels Bisbes per a la 
Regió Panamazònica 

 

Nous camins per a l’Església i per a una ecologia integral 

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA ASAMBLEA ESPECIAL DEL  

SÍNODO DE LOS OBISPOS PARA LA REGIÓN PANAMAZÓNICA SOBRE EL TEMA  

“NUEVOS CAMINOS PARA LA IGLESIA Y PARA UNA ECOLOGÍA INTEGRAL” 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Aula del Sínodo 

Sábado, 26 de octubre de 2019 

Primero que todo quiero agradecer a todos ustedes que han dado este testimonio de 
trabajo, de escucha, de búsqueda, de buscar poner en práctica este espíritu sinodal que 
estamos aprendiendo, quizás, a fijar. Y que todavía no atinamos a completarlo. Pero 
estamos en un camino, estamos en un buen camino. Y estamos entendiendo, cada vez 
más que es esto de caminar juntos, estamos entendiendo qué significa discernir, qué 
significa escuchar, qué significa incorporar la rica tradición de la Iglesia a los momentos 
coyunturales. Algunos piensan que la tradición es un museo de cosas viejas. A mí me 
gusta repetir aquello que Gustav Mahler decía: “La tradición es la salvaguarda del futuro y 
no la custodia de las cenizas”. Es como la raíz de la cual viene la savia que hace crecer el 
árbol para que dé frutos. Tomar eso y hacerlo andar adelante, es como concebían los 
primeros padres lo que era la tradición. Recibir y caminar en un mismo sentido, con esa 
triple dimensión tan linda de Vicente de Lerins ya en el siglo quinto [«El dogma cristiano, 
permaneciendo absolutamente intacto e inalterado, se consolida con los años, se 
desarrolla con el tiempo, se profundiza con la edad» (cf. Primo Commonitorio, 23: PL 50, 
667-668)]. Gracias por todo esto.  
 
Uno de los temas que se ha votado, que tuvieron mayoría —tres temas tuvieron mayoría 
para el próximo Sínodo—, es el de la sinodalidad. Yo no sé si será elegido ese o no, 
todavía no me he decidido, estoy reflexionando y pensando, pero ciertamente puedo decir 
que hemos caminado mucho y todavía tenemos que caminar más en este camino de la 
sinodalidad. Muchas gracias a ustedes por esta compañía.  
 
La exhortación postsinodal que —no es obligatorio que el Papa lo haga— lo más 
probable, no; perdón, lo más fácil sería: “bueno, acá está el documento, vean ustedes”. 
De todas maneras, una palabra del Papa de lo que ha vivido en el Sínodo puede hacer 
bien. Yo quisiera hacerla antes de fin de año, de tal manera que no pase mucho tiempo, 
todo depende del tiempo que tenga para pensar.  
 
Hablamos de cuatro dimensiones, que habían: la dimensión cultural, la hemos trabajado, 
hablamos de inculturación, de valoración de la cultura, eso con una fuerza muy grande, y 
yo quedo contento con lo que se ha dicho al respecto, que está dentro de la tradición de la 
Iglesia. La inculturación: ya Puebla había abierto esa puerta, por nombrar lo más cercano. 
Segundo, la dimensión ecológica: quiero acá rendir homenaje a uno de los pioneros de 
esta conciencia dentro de la Iglesia, es el Patriarca Bartolomé de Constantinopla. Fue de 
los primeros que abrieron camino para crear esta conciencia. Y después de él, tantos lo 
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han seguido y con esa inquietud, y cada vez, con aceleración de progresión geométrica, 
del equipo de París y siguieron los demás encuentros. Ahí nació Laudato si’ con una 
inspiración en la que trabajó tanta gente, trabajaron científicos, teólogos, pastoralistas. 
Bueno, esta conciencia ecológica que va adelante y que hoy nos denuncia un camino de 
explotación compulsiva, de destrucción al cual la Amazonia es uno de los puntos más 
importantes de esto. Es un símbolo, yo diría. Esta dimensión ecológica en la que se nos 
juega el futuro, ¿no es cierto? En las manifestaciones hechas por los jóvenes, ya sea en 
el movimiento de Greta o de otros. Los chicos salían con el cartel: “El futuro es nuestro, o 
sea, no decidan ustedes por nuestro futuro”. “Es nuestro”. Ya la conciencia del peligro 
ecológico que hay con eso, evidentemente no sólo en Amazonia, sino en otros lugares: el 
Congo es otro punto, otros sectores, en mi patria está en el Chaco, la zona del 
“impenetrable” también que es pequeña, pero, también conocemos esto, de alguna 
manera. Junto a la dimensión ecológica está la dimensión social de la cual hablamos, que 
ya no es sólo lo que se explota salvajemente, lo creado, la creación, sino las personas. Y 
en Amazonia aparece todo tipo de injusticias, destrucciones de personas, explotación de 
personas a todo nivel y destrucción de la identidad cultural. Me acuerdo que llegando a 
Puerto Maldonado —creo que lo dije esto, no me acuerdo—, en el aeropuerto había un 
cartel, con la imagen de una chica muy linda, muy bonita, “defendete o cuidate de la 
trata”. O sea, la advertencia al turista que llega. La trata escucha, y la trata al más alto 
nivel de corrupción, pero de personas a todo nivel. Y esto junto con la destrucción de la 
identidad cultural, que es otro de los fenómenos que ustedes han señalado muy bien en el 
documento. La identidad cultural cómo se destruye, en todo esto. Y cuarta dimensión, que 
es la que incluye todas —y yo diría que es la principal—, es la pastoral, la dimensión 
pastoral. El anuncio del Evangelio urge, urge. Pero que sea entendido, que sea asimilado, 
que sea comprendido por esas culturas. Y se habló de laicos, de sacerdotes, de diáconos 
permanentes, de religiosos y religiosas, con que apuntar a ese punto. Y se habló de lo 
que hacen, y fortalecer eso. Se habló de nuevos ministerios, inspirados en la Ministeria 
quaedam de Pablo VI, de creatividad en esto. Creatividad en los nuevos ministerios, y ver 
hasta dónde se puede llegar. Se habló de seminarios indígenas, y con mucha fuerza. Yo 
le agradezco la valentía que tuvo el cardenal O’Malley para esto, porque nos puso el dedo 
en la llaga en algo que es una verdadera injusticia social, que no se le permite de hecho a 
los aborígenes el camino seminarístico y el camino del sacerdocio. Creatividad en todo 
esto de los nuevos ministerios y todo. Asumo el pedido de re-llamar a la comisión o quizás 
abrirla con nuevos miembros para seguir estudiando cómo existía en la Iglesia primitiva el 
diaconado permanente. Ustedes saben que llegaron a un acuerdo entre todos que no era 
claro. Yo entregué esto a las religiosas, a la Unión general de religiosas que fue la que me 
pidió hacer la investigación, se lo entregué, y ahora cada uno de los teólogos está con su 
línea buscando, investigando en eso. Yo voy a procurar rehacer esto con la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, y asumir nuevas personas en esta Comisión, y recojo el guante, 
que han puesto por allí: “y que seamos escuchadas”. Recojo el guante [aplausos]. 
Aparecieron algunas cosas que hay que reformar: la Iglesia siempre tiene que ir 
reformándose. La formación sacerdotal en el país. En algunos países, oí decir, o en un 
grupo se dijo o acá se dijo una vez —que yo haya escuchado—, que se notaba cierta falta 
de celo apostólico en el clero de la zona no amazónica respecto a la zona amazónica. 
Con el cardenal Filoni hemos tenido dificultades cuando una congregación religiosa deja 
un vicariato, de encontrar sacerdotes de ese país que tomen el vicariato: “No, claro, yo no 
soy para eso”. Bueno, eso hay que reformarlo. La formación sacerdotal en el país, que es 
universal, y que hay una responsabilidad de hacerse cargo de todos los problemas de los 
países geográficos, digamos, de esa conferencia episcopal. Pero reformar eso: que no 
exista la falta de celo. Lo mismo algunos —recuerdo dos— señalaron el tema que quizás 
no se vea la falta de celo tan fuerte —perdón—, haya falta de celo, fuerte o no pero… en 
jóvenes religiosos, como una cosa que hay que tener en cuenta. Los jóvenes religiosos 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19720815_ministeria-quaedam.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
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tienen una vocación muy grande y hay que formarlos en el celo apostólico para ir a las 
fronteras. Sería bueno que en el plan de formación de los religiosos existiera una 
experiencia de un año o más en regiones limítrofes. Lo mismo, y esto es una sugerencia 
que he recibido por escrito, pero ahora la digo: que en el servicio diplomático de la Santa 
Sede, en el curriculum del servicio diplomático, los jóvenes sacerdotes al menos pasen un 
año en tierra de misión pero no haciendo el tirocinio en la Nunciatura como se hace y es 
muy útil, sino simplemente al servicio de un obispo en un lugar de misión. Eso será 
estudiado pero también es una reforma a ver. Y la redistribución del clero en el mismo 
país. Se dijo, refiriéndose a una situación, que hay una cantidad grande de sacerdotes de 
ese país en el primer mundo, léase Estados Unidos, Europa, etc., y no hay para mandar a 
la zona amazónica de ese país. Eso habrá que evaluarlo, pero estar de acuerdo. Los fidei 
donum interesados… es verdad que a veces —y esto me pasó a mí siendo obispo en otra 
diócesis— te viene uno que vos lo mandaste a estudiar y se enamoró del lugar y quedó 
en el lugar y con todo lo que ofrece el primer mundo y no te quiere volver a la diócesis. Y 
claro, uno por salvar la vocación, cede. Pero en ese punto, tener mucho cuidado y no 
favorecer. Agradezco, los verdaderos sacerdotes fidei donum que vienen a Europa de 
África, de Asia y de América, pero los que son fidei donum, que devuelven aquel fidei 
donum que hizo Europa para con ellos. Pero es un peligro los que vienen y se quedan. Es 
una cosa un poco triste, me decía un obispo de Italia, que tiene tres de estos que se 
quedaron y que no le van a celebrar una misa a los pueblitos de la montaña si antes no le 
llega la oferta. Esto es histórico de acá, de ahora. Entonces, estemos alerta con eso, y 
seamos valientes en hacer esas reformas de redifusión del clero en el mismo país.  
 
Y punto de la parte pastoral fue de la mujer. Evidentemente la mujer: lo que se dice en el 
documento, queda “corto”, lo que es la mujer ¿no es cierto? En la transmisión de la fe, en 
el conservar la cultura. Quisiera solamente subrayar esto: que todavía no hemos caído en 
la cuenta de lo que significa la mujer en la Iglesia y por ahí nos quedamos solamente en la 
parte funcional, que es importante, que tiene que estar en los consejos… o en todo lo que 
se dijo, eso sí. Pero el papel de la mujer en la Iglesia va mucho más allá de la 
funcionalidad. Y eso es lo que hay que seguir trabajando. Mucho más allá.  
 
Después se habló de reorganizaciones, se hace al final del documento y vi que a algunos 
por los votos, no les parecía. Organismo de servicio, siguiendo la Repam, hacer una 
especie de…, que la Repam tenga más consistencia, una especie de cara amazónica. No 
sé, de progresar en la organización, progresar en las semi-conferencias episcopales, o 
sea: hay una conferencia episcopal del país, pero también hay una semi-conferencia 
episcopal parcial de una zona, y eso se hace en todos lados, acá en Italia está la 
conferencia episcopal lombarda… O sea, hay países que tienen conferencias episcopales 
sectoriales, por qué no los países de la región amazónica hacer pequeñas conferencias 
episcopales amazónicas, que pertenecen a la general, pero que hacen su trabajo. Y 
organizando esa estructura tipo Repam, tipo Celam amazónico… Abriendo, abriendo.  
 
Se habló de una reforma ritual, abrirse a los ritos, esto está dentro de las competencias de 
la Congregación para el Culto Divino, y puede hacerlo siguiendo los criterios y en eso sé 
que lo pueden hacer muy bien, y hacer las propuestas necesarias que la inculturación 
pide. Pero siempre jueguen al desborde, siempre más allá. No sólo organización ritual, 
organización de otro tipo, lo que vaya inspirando el Señor. De las 23 Iglesias con rito 
propio que se mencionaron en el documento, que fueron saliendo al menos en el pre-
documento, creo que al menos 18, si no 19 son Iglesias sui iuris y empezaron de chiquito, 
y armando tradiciones hasta donde el Señor nos lleve, no tenerle miedo a las 
organizaciones que custodian una vida especial. Siempre con la ayuda de la Santa Madre 
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Iglesia, Madre de todos, que nos va guiando en este camino para no separarnos. No le 
tengan miedo.  
 
Y respecto a la organización de la Curia romana también una contribución. Me parece que 
hay que hacerlo y yo hablaré ya cómo hacerlo con el cardenal Turkson. Abrir una sección 
amazónica dentro del Dicasterio para la Promoción Humana Integral. De tal manera que, 
como no tiene trabajo, le doy más. 
 
Quiero, además de agradecer a ustedes que ya lo hice, agradecer a todos los que 
trabajaron fuera, sobre todo de esta sala. Bueno, a los secretarios que han ayudado. A la 
secretaría escondida, a los medios, al equipo de difusión, a los que prepararon los 
encuentros y las informaciones. Los grandes escondidos que hacen posible que una cosa 
vaya adelante. La famosa “regia” (cabina de control), que nos ha ayudado tanto. A ellos, 
un agradecimiento también.  
 
Incluyo a la Presidencia de la Secretaria general en el agradecimiento con todos y un 
agradecimiento a los medios de comunicación —que yo pensé que iban a estar acá para 
escuchar la votación, como es pública la votación— por lo que han hecho. Gracias por 
este asunto, por este favor que nos hacen de difundir el Sínodo. Yo les pediría un favor: 
que en la difusión que hagan del documento final se detengan sobre todo en los 
diagnósticos, que es la parte pesada, que es la parte realmente donde el Sínodo se 
expresó mejor: el diagnóstico cultural, diagnostico social, el diagnóstico pastoral y el 
diagnóstico ecológico. Porque la sociedad tiene que hacerse cargo de esto. El peligro 
puede ser que se entretengan quizás —es un peligro, no digo que lo hagan, pero la 
sociedad lo pide— a veces, en ¿a ver qué decidieron en esta cuestión disciplinar; qué 
decidieron en otra; ganó este partido, perdió este? En pequeñas cosas disciplinares que 
tienen su trascendencia, pero que no harían el bien que tiene que hacer este Sínodo. Que 
la sociedad se haga cargo del diagnóstico que nosotros hemos realizado en las cuatro 
dimensiones. Yo les pediría a los medios que lo hagan. Siempre hay un grupo de 
cristianos “elite” que le gusta meterse, como si fuera universal, en este tipo de 
diagnóstico. Más pequeñitos, o en este tipo de resoluciones más disciplinares 
intraeclesiásticas, no digo intereclesial, intraeclesiástica, y hacer que el mundo ganó tal 
sección, ganó tal otra. No, ganamos todos con los diagnósticos que hicimos y hasta 
donde llegamos en las cuestiones pastorales e intraeclesiásticas. Pero que no se 
encierren en eso. Pensando hoy en estas “elites” católicas, y cristianas a veces, pero 
sobre todo católicas, que quieren ir “a la cosita” y se olvidan de lo “grande” me acordé de 
una frase de Péguy, la fui a buscar. Trato de traducirla bien, creo que nos puede ayudar, 
cuando describe estos grupos que quieren la “cosita” y se olvidan de la “cosa”. “Porque no 
tienen el coraje de estar con el mundo, ellos se creen de estar con Dios. Porque no tienen 
el coraje de comprometerse en las opciones de vida del hombre, se creen de luchar por 
Dios. Porque no aman a ninguno, se creen de amar a Dios”. A mí me iluminó mucho, no 
caer prisioneros de estos grupos selectivos que del Sínodo van a querer ver qué se 
decidió sobre este punto intraeclesiástico o sobre este otro, y van a negar el cuerpo del 
sínodo que son los diagnósticos que hemos hecho en las cuatro dimensiones.  
 
Gracias de corazón, perdónenme la petulancia y recen por mí, por favor. Gracias 
[aplausos]. 
 
 
El documento se publica con el resultado de las votaciones, o sea, de cada número, el 
resultado de las votaciones. 
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José María Castillo: “La mujer, deshumanizada en la Iglesia” 

"No han podido votar sobre las decisiones que les afectan" 

 
El Papa abraza a una mujer en el aula sinodal 

"Si la Iglesia no toma en serio la solución al problema de la desigualdad entre 
mujeres y hombres, el futuro que espera a las generaciones futuras será cada día 
más problemático y oscuro. Pero no para las mujeres, sino para la Iglesia" 

"Mientras la Iglesia no reconozca y ponga en práctica la igualdad, en dignidad y 
derechos, de mujeres y hombres, esta Iglesia nuestra dejará y abandonará a más de 
la mitad de la población mundial marginada, humillada y despreciada" 

27.10.2019 José María Castillo 

Por las noticias, que nos van llegando sobre el Sínodo de la Amazonía, aunque se sabe 
que se han tomado decisiones positivas sobre el diaconado permanente de la mujer, 
también es cierto que las mujeres no han podido ni votar al tomar las decisiones que les 
afectan. Por eso digo sinceramente y con todo respeto, pero también con profundo dolor, 
afirmo que las noticias que nos llegan del Sínodo son malas noticias. ¿Por qué?  

Porque, por más buena y positiva que sea la esperanza de una futura 
“sinodalidad” constitutiva de la futura Iglesia, así como le esperanza en la ordenación 
presbiteral de hombres casados, mientras la Iglesia no reconozca y ponga en práctica la 
igualdad, en dignidad y derechos, de mujeres y hombres, esta Iglesia nuestra dejará y 
abandonará a más de la mitad de la población mundial marginada, humillada y 
despreciada, carente de los mismos derechos y de la misma dignidad que se les 
reconocen a los hombres. 

Pero no es esto lo más negativo y doloroso en este asunto. Lo peor y lo más grave de 
todo es que la Iglesia, al proceder de esta manera, en realidad lo que hace es 
deshumanizarse a sí misma, al no reconocer ni aceptar la plenitud de la condición 
humana, en la misma plenitud y con la misma dignidad y derechos en las mujeres que en 
los hombres. Una institución que hace esto, por eso mismo se queda fuera de los 
contenidos más elementales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si 
esta Iglesia que tenemos, con todas sus ortodoxias y fidelidades dogmáticas, no acepta 
los Derechos Fundamentales de los seres humanos, de todos por igual, ¿con qué 
autoridad y credibilidad va a predicar por el mundo un Evangelio que enseña a gritos 
que “los últimos tienen que ser los primeros” (Mt 20, 16; 19, 30 par)  y que, en su 
comunidad de seguidores, el que “quiera ser grande y situarse sobre los demás, tendrá 
que hacerse esclavo (“doûlos”) de todos (Mt 20, 26-27 par). 

https://www.religiondigital.org/jose_maria_castillo/
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Nuevos ministerios para la iglesia amazónica: 
sacerdotes casados y diaconado para la 
mujer 

No olvidemos que no es lo mimo la 
“diferencia” que la “desigualdad”. La 
diferencia es un “hecho”, mientras que la 
igualdad es un “derecho”. La mujer y el 
hombre son diferentes. Eso es un hecho. 
Pero la mujer y el hombre no son desiguales. 

Esto es un derecho. Ahora bien, lo más terrible y violento, que ha hecho la Iglesia, ha sido 
permitir que las mujeres se vean abandonadas “al libre juego de la ley del más fuerte”, 
marginando el tema determinante del Evangelio, que no puede quedar reducido a una 
“creencia religiosa”, sino que, además de eso, tal creencia se acepta y se toma en serio 
cuando se traduce en un “derecho fundamental”, es decir, cando la creencia que nos 
presenta Jesús de Nazaret, relativa a la igualdad de todos, se traduce en “la ley del más 
débil” (Luigi Ferrajoli). Mientras esta ley no se traduzca en un derecho y un deber, que 
jurídicamente obliga a todos los seres humanos por igual, seguiremos siendo infieles al 
Evangelio y a la humanidad.  

 

El Papa y las mujeres del Sínodo de la Amazonía 

Es verdad que, en el judaísmo y en las cartas de Pablo y posteriores a Pablo (Ef, Col, 
Pastorales), se describen situaciones de inferioridad de las mujeres en la sociedad y en el 
imperio. Pero no olvidemos que el documento y el hecho determinante para la Iglesia es 
el Evangelio, del que he dicho cómo hay que plantear y resolver este asunto. Además, las 
costumbres y las normas del Derecho Romano no pueden ser, en ningún caso, los 
criterios que decidan los derechos y deberes de los cristianos de todos los tiempos. 

Y termino. La presencia de la mujer en la sociedad y en la convivencia de los 
humanos es y será más decisiva cada día. Si la Iglesia no toma en serio la solución al 
problema de la desigualdad entre mujeres y hombres, el futuro que espera a las 
generaciones futuras será cada día más problemático y oscuro. Pero no para las mujeres, 
sino para la Iglesia.  
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA 
RELIGIOSA 

 

El Vendrell i els Carmelites del Pare Palau, una bonica història  d’amor 

 

Catalunya Cristiana 

MACIÀ GRAU 

Redacció 

El març del 1868, fruit de la relació d’amistat entre l’aleshores rector del Vendrell, Josep 
Ildefons Gatell, i el beat Francesc Palau, pare de les congregacions dels Carmelites 
Descalços Terciaris i de les Carmelites Missioneres Teresianes, es va fundar a la capital  
del Baix Penedès una de les primeres escoles dirigida per germans carmelites a la 
península Ibèrica, el Col·legi Sant Josep. Pocs mesos després, i una altra vegada per 
petició de Mn. Josep Ildefons, el pare Palau va enviar al Vendrell dues germanes, que van 
anar a l’Hospital del Vendrell per atendre els malalts i asilats. La seva tasca, sumada a la 
posterior arribada de quatre germanes més, va suposar la inauguració d’un nou centre 
carmelita al Vendrell el 27 de març de 1880: l’Hospital-Asil del Santíssim Salvador, un lloc 
on les germanes carmelites curaven i ajudaven a tots els que ho necessitaven, sense 
cobrar res i vivint només de l’almonia i de l’estimació del poble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant la fundació del col·legi (que va realitzar una gran tasca educativa fins a la guerra 
civil, moment en què es van martiritzar tres dels germans que hi treballaven i va haver de 
tancar), com la creació del nou hospital van ser possibles gràcies a l’arribada de les dues 
La capital del Baix Penedès celebra els 150 anys de l’arribada de la congregació i es 
prepara per acollir la III Trobada de la Família Palautiana El Vendrell i els Carmelites del 
Pare Palau, una bonica història d’amor branques de la congregació carmelitana, la 
masculina i la femenina. Van suposar l’inici d’una gran relació d’amor i amistat entre el 
Vendrell i els germans i germanes carmelites, que fa que avui, 150 anys després, els 
carmelites siguin considerats com una família vendrellenca més. 
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Cloenda de la celebració del 150è aniversari de l’arribada dels carmelites al Vendrell 

Els actes de celebració dels 150 anys de l’arribada dels carmelites al Vendrell van 
començar el 7 de novembre del 2018, coincidint amb la festivitat del pare Palau.  Per 
recordar l’efemèride, els vilatans del Vendrell han organitzat durant tot l’any un gran 
nombre d’activitats relacionades amb la congregació i la seva presència a la capital del 
Baix Penedès. Magda Nogués, professora del Col·legi del Sagrat Cor i coordinadora dels 
actes, explica que totes les activitats han comptat amb una gran participació ciutadana: 
«Vam començar oferint uns itineraris carmelitans. Hi ensenyàvem les cases on havien 
estat els germans i les germanes, com l’antic hospital i el col·legi. Va ser molt interessant 
perquè s’han conservat molts 
textos antics que demostren tota 
la tasca que van realitzar al 
Vendrell.» 

Precisament, una de les 
anècdotes de la congregació que 
s’ha pogut conèixer gràcies a la 
documentació és com va ajudar 
a superar la forta epidèmia que 
va patir el Vendrell el 1911, com 
exposa Magda Nogués: «La grip 
va matar molta gent i el Vendrell 
va quedar buit. Ningú no volia 
venir a atendre els malalts, i fins i 
tot l’alcalde va oferir 5 pessetes a 
totes les persones que 
vinguessin a ajudar. Davant d’aquesta situació, les germanes de la congregació, que 
s’estimaven tant el Vendrell, van enviar-hi 25 monges de Tarragona, sense cobrar res. 
Amb poc temps van poder resoldre-ho, i va ser un fet que va aparèixer a la premsa, fins i 
tot a la nacional. Én un bon record que demostra l’estimació que tenia la congregació cap 
al Vendrell.» 

 

III Trobada de la Família Palautiana 

Coincidint amb la cloenda de la celebració del 150è aniversari de l’arribada dels 
carmelites, el proper 9 de novembre el Vendrell acollirà la III Trobada de la Família 
Palautiana, que organitza cada dos anys la congregació de les Carmelites Missioneres 
Teresianes. Aquesta trobada comptarà amb la participació de tots els col·legis i 
comunitats que tenen les germanes carmelites arreu del territori i, per tant, serà una 
autèntica festa on es retrobaran tant les germanes com els professors, alumnes, i fins i tot 
amics i veïns: «Vindrà gent de Portugal i d’altres llocs d’Espanya com Àvila, Palència, 
Irún, o Llevant, entre d’altres. La festa començarà al Col·legi del Sagrat Cor, i després de 
la benvinguda es farà una eucaristia a la parròquia. Posteriorment, tots els alumnes i 
professors que ens visiten tindran l’oportunitat de veure algunes de les nostres tradicions 
en una cercavila, que tindrà dues parades per recordar els germans del Col·legi de Sant 
Josep i l’antic Hospital asil de Sant Salvador, on es descobrirà una placa 
commemorativa.» 

La trobada, a més, permetrà a tots els participants visitar l’exposició commemorativa 
L’orde carmelita al Vendrell des de 1868, organitzada per la Congregació de Carmelites 
Missioneres Teresianes i l’Arxiu Comarcal del Baix Pendès. Aquesta mostra de fotografies 

i objectes també es podrà visitar al mateix col·legi del 6 al 8 de novembre de 17 h a 18 h. 

La resta de la informació relacionada amb la III Trobada Palautiana es pot consultar 
enviant un correu a: comisionfamiliapalautiana19@gmail.com. 
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Visita del Cardenal P. Cristóbal López 

 

Els dies 19 i 20 d’aquest mes d’octubre el salesià P. Cristóbal, arquebisbe de la diòcesi de 
Rabat, Administrador Apostòlic de la diòcesi de Tànger, y cardenal de l’Església, va fer 
una visita als feligresos de Tànger. 

 

El 19 al matí, va dirigir un recés per tots els religiosos i religioses de la diòcesi de Tànger. 
Va tenir lloc a la catedral. I encara que no són molts, la majoria van assistir. 

 

Després, a la 13 h., va concelebrar 
l’Eucaristia d’acció de gràcies, pels 
50 anys de l’arribada a Tànger dels 
germans de la Creu Blanca.  

 

Celebració plena d’emoció. 

 

A la tarda, va venir a casa de les 
Franciscanes Missioneres de la I. C. 
(Casa Riera) a beneir les noves 
instal·lacions de l’Escola Effetah, un 
centre per a sords-muds que estaven 
en un espai de la antiga església del 
Sagrat Cor.  

Ara, com tenim lloc a casa nostra, 
hem passat aquesta escola Effetah 
dins del nostre edifici. Ha estat una 
millora per a tothom: germanes, 
educadores, alumnes i pares. 
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El dia 20, a la Eucaristia de les 11 a la catedral, va ser la presentació com a cardenal, per 
part del nunci Mons. Vito Rallo. La catedral estava plena i la celebració va ser molt 
emotiva i festiva. El cor de l’església francesa va ser qui va conduir els cants de la 
celebració. 

 

El cardenal Cristóbal va ser, en tot moment, una persona propera, afable, fraterna; és a 
dir, el vam veure com un bon salesià. 

 

Ah! Em va donar salutacions per a la URC. 

 

Consol Muñoz 
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA 

 

Espiritualitat sense adjectius 

Les persones que exploren la interioritat fora del marc de la religió s’obren camí 

CatalunyaCristiana 
JOAN ANDREU PARRA núm. 2089 
 
Malgrat el context d’un Occident orientat cap a una cultura «profundament, justificadament 
i fins i tot respectuosament agnòstica», com indica Ramon M. Nogués («Quin futur té la 
religió a casa nostra?», El Pregó n. 558), el cert és que també ens trobem amb la 
paradoxa que la mateixa postmodernitat «a vegades esdevé la porta a una nova 
espiritualitat » («Déu en temps líquids», Quadern CJ n. 215). En efecte, avui dia trobem 
un nombre creixent de persones obstinades en la cerca d’una espiritualitat fora del marc 
religiós. 
 
Si bé és cert que des de les religions hi ha una crítica habitual a aquestes pràctiques, com 
ara que fan un sincretisme de les religions, que accedeixen a l’espiritual sense passar per 
les tradicions, que són una eina d’autoajuda o que només es miren el melic i que no 
toquen de peus a terra, convé indagar-hi més per trobar-ne els matisos. És el que va fer 
Laia de Ahumada, escriptora i autora d’Espirituals sense religió (Fragmenta Editorial, 
2015), en entrevistar quinze persones que es movien en aquestes coordenades. 

 

«Els uneix una nova manera de posicionar-se en el món, de relacionar-se amb la terra, 
entre les persones i amb el propi ésser. Intenten ser mestresses i amos de la seva vida, 
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són persones crítiques i autocrítiques, que valoren la vida i que se la juguen per defensar-
la. També són persones molt interconnectades, que construeixen noves relacions de 
cooperació i de solidaritat, que no tanquen els ulls a les desigualtats presents en el món 
global i conscients que viuen en una casa comuna que s’ha de defensar i de respectar. I 
amb el propi ésser, són persones que es pregunten pel sentit últim de la vida», sintetitza 
Laia de Ahumada. 

Pel que fa als motius de l’adscripció de més persones a aquestes tendències, De 
Ahumada ho atribueix al moment que estem vivint: «Cinquanta anys enrere hi havia molts 
més espais per poder estar amb tu mateix (el descans dominical era sagrat), el ritme de 
vida era molt més lent... Ara, aquesta banalitat, aquesta superficialitat, aquest córrer que 
semblem bales... Evidentment, són necessaris aquests espais perquè si no tothom 
acabaria boig.» D’aquí l’emergència de les meditacions transcendentals, zen o 
mindfulness (consciència plena), que han arribat fins al món de l’empresa, «no perquè els 
treballadors siguin més feliços, sinó perquè rendeixin més», precisa De Ahumada. 

 

 

 

 

 

 

 

El professor, filòsof i teòleg Hilario Ibáñez fa un pas més enllà i ho atribueix a unes 
mancances pròpies de les religions: «L’espiritualitat ha estat monopolitzada per les 
religions i sembla que únicament pot donar-se dins d’aquest marc, i això no és cert, 
perquè l’espiritualitat desborda les religions; les religions no són més que, en el millor dels 
casos, vehicles perquè aquesta profunditat humana o espiritualitat sorgeixi i es canalitzi. 
Però massa sovint les religions es converteixen en el fi en si mateixes i ofeguen 
l’espiritualitat.» En aquest sentit, podria servir la reflexió del jesuïta Pierre Teilhard de 
Chardin: «La religió és per a aquells que necessiten ser guiats. L’espiritualitat és per a 
aquells que atenen la seva veu interior.» 

Per a Ibáñez, que acaba d’escriure Cuando la Vida nos vive (Libros Indie, 2019) —on 
presenta deu persones en cerca d’espiritualitat fora de la religió, vuit de les quals estaven 
molt arrelades a l’Església catòlica—, «avui hi ha una presa de consciència cada cop més 
gran de la importància de la persona, de la seva interioritat i que hi ha una profunditat 
humana que és un anhel, al qual se li vol donar resposta». Seguint aquest raonament, per 
a aquest autor, «en aquesta cerca de l’autèntic, les religions s’han quedat en una etapa 
anterior, pertanyen a un moment històric i ara s’han quedat petites, no vehiculen aquesta 
ànsia de plenitud de l’ésser humà i per això hi ha una desafecció». 

Transició sense ruptura per fer una relectura de la religió 

Ibáñez, precisament, és algú que ha fet el trànsit des de la religiositat fins a allunyar-se 
d’ella i buscar aquests altres formats. «No es tracta d’un procés de ruptura, sinó de 
transició vers una altra manera de viure’s, d’entendre’s. En aquest procés de cerca, hi ha 
una incursió en altres savieses i tradicions allunyades del cristianisme. El curiós és que en 
aquestes tradicions es troba la profunditat del que havies viscut (l’arrel cristiana) i ho 
reformu-les amb major densitat. És una retrobada molt enriquidora i vivificant que permet 
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fer una nova lectura de la religió, de la fe cristiana, de l’Evangeli de Jesús de Natzaret», fa 
balanç l’autor. 

El mateix Ibáñez valora «la quantitat d’experiència, de compromís i de vivències que 
podem trobar en la mística cristiana, tot un cabal que no sempre és retornat per la religió». 
I preguntat sobre si en aquest aprofundiment es troba una interioritat habitada —la tesi de 

sant Agustí, en el fons més 
íntim de mi mateix em trobo 
amb algú que no soc jo i que 
és Déu— o bé buida —el 
model de Ludwig Feuerbach, 
en el fons del castell no hi ha 
ningú, hi soc jo amb els meus 
pensaments—, Ibáñez 
recorda les limitacions del 
llenguatge a l’hora de copsar 
la realitat. 

«Davant el misteri, l’indicible, 
això que et deixa esbalaït, 
l’experiència mística absoluta, 

quin nom li dones? Ho pots anomenar Déu, realitat, consciència, naturalesa còsmica... El 
problema és que quan a la paraula Déu li posem atributs, el cosifiquem. L’important no és 
la formulació correcta, sinó la vivència. “Jo i el Pare som u”, diu a l’Evangeli de sant Joan, 
no és una conceptualització, és la realitat, és la profunditat de l’experiència», assegura 
Ibáñez. 

«Noves heretgies», segons el papa Francesc 

El papa Francesc ha alertat en diverses ocasions davant dues tendències actuals amb 
semblances a antigues heretgies: el pelagianisme i el gnosticisme. «Prolifera una mena 
de neo-pelagianisme per al qual l’individu, radicalment autònom, pretén salvar-se a si 
mateix, sense reconèixer que depèn, en el més profund del seu ésser, de Déu i dels altres 
(...) Un cert neo-gnosticisme, per la seva banda, presenta una salvació merament interior, 
tancada en el subjectivisme, que consisteix a elevar-se “amb l’intel·lecte fins als misteris 
de la divinitat desconeguda” » (Carta Placuit Deo de la Congregació per a la Doctrina de 
la Fe, març 2018). 

Igualment, la Conferència Episcopal Espanyola ha publicat la nota «Mi alma tiene sed de 
Dios, del Dios vivo» (Sal 42,3). Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana en què 
els bisbes constaten «el ressorgiment d’una espiritualitat que es presenta com a resposta 
a la “demanda” creixent de benestar emocional, equilibri personal, gaudi de la vida o 
serenitat per encaixar les contrarietats...; una espiritualitat entesa com a cultiu de la pròpia 
interioritat perquè l’home es trobi amb si mateix, i que moltes vegades no porta a Déu. Per 
això, moltes persones, fins i tot havent crescut en un àmbit cristià, recorren a tècniques i 
mètodes de meditació i de pregària que tenen el seu origen en tradicions religioses 
alienes al cristianisme i al ric patrimoni espiritual de l’Església». 

Els bisbes recorden que «aquelles formes d’espiritualitat en què en tot el seu recorregut 
es prescindeix de la fe trinitària i, particularment de l’Encarnació, no són compatibles amb 
la fe cristiana, per distanciar-se amb claredat de la imatge cristiana de Déu». La religiosa 
filipense, Berta Meneses, valora aquesta nota: «Sento pena en comprovar com de difícil 
resulta a certs sectors de l’Església reconèixer la saviesa que hi ha en altres tradicions 
religioses, i acceptar obrir-se a una comprensió més inclusiva, entendre que això no 
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significa un sincretisme. Com més profundament s’entra en el nucli de l’experiència que 
anima la pròpia tradició, més àmpliament s’està capacitat i potser inclinat a entrar, 
apreciar i aprendre les experiències d’altres tradicions.» 

 

Meneses, que és docent a l’escola Nostra Senyora de Lourdes, a Barcelona, i on els seus 
alumnes practiquen diàriament exercicis d’interiorització (respiració, relaxació, observació, 
silenci, meditació guiada...) que «no són exactament zen», no se sent qüestionada com a 
mestra zen: «En la definició que la Conferència Episcopal fa del zen hi ha un greu 
desconeixement. Em preocupa que els bisbes no vagin més a fons en el que és i el que 
aporta als cristians: aprofundir i fecundar les seves pròpies arrels religioses. Així podrien 
donar una resposta més evangèlica i més d’acord amb el Vaticà II (“reconeguin, guardin i 
promoguin aquells béns espirituals i morals, així com els valors socioculturals que en ells 
hi ha”, Nostra aetate, 2). Com deia Panikkar, cap religió té el monopoli del sentit religiós 
de la vida.» 

Una nova relació amb les espiritualitats 

Per a Meneses, en aquest moment que «moltes persones busquen una espiritualitat que 
doni sentit profund a les seves vides, és evident que la novetat no rau en l’abandonament 
de les grans intuïcions que la humanitat ha mostrat, ni podem obviar les experiències dels 
nostres místics i els d’altres tradicions. Necessitem recuperar aquesta saviesa, però som 
conscients que resideix en moltes experiències humanes i sabem que ni tan sols la 
revelació dels textos sagrats s’ha entès plenament». 

Segons la religiosa filipense, «els estudis sobre les religions i el fet de viure en societats 
multiculturals ens posen de manifest nous paradigmes. La religió ha d’investigar 
críticament els camins cap a la plena realització de l’ésser humà, ha de tenir en compte 
com integrar les múltiples dimensions que ens constitueixen, entre elles l’espiritual. Però 
també i aquí els camins orientals han tingut una gran influència en les generacions joves i 
la comprensió profunda del cos en l’espiritualitat». 

Fent una mirada a l’horitzó, Laia de Ahumada constata al llibre esmentat que «estem 
passant de la uniformització de les religions a la multiplicitat de camins, diguem-ne, 
religiosos» i, en aquest sentit, preveu que «la interconviccionalitat ens diu que hi ha altres 
maneres de viure l’espiritualitat i, des d’aquesta llibertat i capacitat de responsabilitzar-te 
de la teva vida, pots triar moltes maneres de poder-ho fer. El cristianisme no pot 
desaparèixer i coexistirà amb altres formes en la mesura que siguem capaços no 
d’imposar, sinó de poder compartir, des de la pluralitat i la riquesa de cadascuna de les 
coses que anem veient». 
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Eduard Sala guanya el premi Feel Good amb el llibre ‘Va de vida’ 

LA VANGUARDIA. Redacció 

27 OCTUBRE 2019 

 

Eduard Sala, actual responsable de l’Àrea Social de Càritas Diocesana de Barcelona, ha 
estat el guanyador de la cinquena edició del premi Feel Good amb el llibre Va de vida. 
Jordi Nadal, director de Plataforma Editorial, que publicarà el llibre a partir de l’11 de 
novembre,ha destacat que el seu autor “dona veu a persones que no ho solen poder fer, i 
planteja moltes preguntes que ens interpel∙len i ens conviden a interrogar-nos per les 
coses que són realment essencials a la vida”. 

El jurat format per l’escriptor Victor Küppers; la guanyadora de la quarta edició, Susana 
Rizo, i l’editor Jordi Nadal, va donar a conèixer el veredicte divendres i el seu autor va ser 
presentat en una roda de premsa al CaixaForum Barcelona, amb presència de Jaume 
Giró, director general de la Fundació Bancària La Caixa; Salvador Busquets, director de 
Càritas Diocesana de Barcelona, i Jordi Nadal.  

El premi Feel Good és “un certamen literari que té  com a finalitat impulsar l’optimisme 
entre escriptors i lectors, a partir d’històries amb autenticitat i sentit que transmetin alegria 
i benestar, que encomanin idees positives i que sobretot ajudin a ser més forts, més sans i 
més feliços”. Està dotat amb 5.000 euros, que assumeix la Caixa, i la publicació del llibre. 
Eduard Sala és formador i també ha dirigit diversos projectes de la Companyia de les 
Filles de la Caritat. Després de rebre el premi va declarar: “Davant el desànim, l’adversitat, 
les dificultats, la incertesa o el dolor necessitem jardiners i jardineres que cuidin i 
reconeguin la bondat, l’alegria, la bellesa, l’esperança i l’aprenentatge en positiu que 
també van en el pack de la vida”. 
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D’anglicanes a catòliques 

 

Full dominical 27 d’octubre de 2019 

La comunitat Sisters of the Blessed Virgin Mary Kingstanding, de Birmingham 
(Anglaterra), va sentir la necessitat de deixar l’Església anglicana per passar a l’Església 
catòlica. Va ser després d’una reunió capitular, en la que van acordar acollir-se a la via 
que va facilitar el papa Benet XVI de convidar els anglicans que volien entrar a l’Església 
catòlica amb una comunió plena. «Va ser una gràcia de l’Esperit Sant», assegura la M. 
Winsome Durrant, superiora d’aquesta comunitat de monges benedictines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què suposa aquest canvi? 

Abans érem protestants. No estàvem en comunió amb Roma, sinó sota l’arquebisbe de 
Canterbury. Ara som plenament catòliques. Estem convençudes que és el lloc on hauríem 
d’haver estat sempre i creiem que estem en plena comunió amb tota l’Església. 

Què canvia, de ser monja anglicana a monja catòlica? 

Abans, com a anglicanes, celebràvem l’ofici de la comunió, però aquesta celebració no 
era una missa. I ara no tenim cap dubte que a l’altar hi ha el veritable cos i la sang de 
Nostre Senyor Jesucrist; que som plenament catòliques. 

El nostre líder és el Papa: aquesta és la diferència. Què representa sant Benet per a 
vosaltres? 

Sant Benet és el nostre veritable pare. Tot allò que sentim com a catòliques és gràcies a 
formar part de la família benedictina; i com a família em sento molt propera als meus 
germans i germanes, fins i tot amb aquells que no ens havíem trobat mai. Ens considerem 
part d’una estimada, gran, àmplia, diversa i genuïna família que comparteix la mateixa 
Regla de Sant Benet, els mateixos valors, el mateix estil de vida, la mateixa espiritualitat. 

Òscar Bardají i Martín 
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Idees cristianes que s’han tornat boges 

 

CARLES LLINÀS 
Degà de la Facultat de Filosofia de Catalunya (Universitat Ramon Llull) 
Catalunya Cristiana. Núm. 2092 
 
Seria absurd que un periòdic com Catalunya Cristiana posés a una de les seves seccions 
el títol que porta aquesta —un títol que a fi de comptes col·loca un interrogant al costat del 
nom del propi periòdic— si no hi hagués raons objectives importants per fer-se la 
pregunta. Si mirem les estadístiques, en efecte, el nombre de batejos, comunions, 
confirmacions o matrimonis «per l’Església» disminueixen contínuament des de fa molts 
anys. És clar que Catalunya és un país secularitzat en l’accepció més òbvia del terme: la 
pràctica religiosa cristiana es va fent minoritària i l’horitzó simbòlic, intel·lectual i vital de la 
població està cada cop més allunyat, en conjunt, de l’horitzó del «credo», de la moral i de 
la praxi religiosa («sagraments») del cristianisme i de l’Església. Hi ha motius, doncs, per 
dubtar que Catalunya sigui «encara cristiana». 
Aquesta accepció òbvia del terme «secularització», però, no és l’única possible. I en certa 
manera, al contrari, es pot defensar que quan parlem de la secularització de Catalunya (o 
del món occidental en general) en realitat estem parlant d’una altra via, molt incòmoda, en 
què Catalunya tal volta segueix sent, encara, i malgrat tot, cristiana. 

 

Afirmar que Catalunya està cada 
vegada més secularitzada no 
significa necessàriament que el 
cristianisme sigui totalment 
absent d’ella, que hagi 
desaparegut, que s’hagi 
volatilitzat: hi ha moltes i molt 
ambigües maneres d’absentar-se 
i de desaparèixer. Alguns fins i 
tot pensen (jo, sens dubte, ho 
penso) que la secularització del 
cristianisme mai no ha volgut dir 
només que el cristianisme 
s’esvaneix o que s’hagi esvanit, 
sinó que hi és present, que 
persisteix, però —precisament— 
secularitzat, modificat, 
transformat. 

La meva tesi és, doncs, que 
Catalunya encara és cristiana. 
Però que això no és per força 
una dada positiva, ni per 
Catalunya ni, sobretot, pel 
cristianisme. D’entrada, és 
negativa (no els enganyaré) i, de 
sortida, pot ser moltes coses, tant 
positives com negatives: tot 

depèn del temps que tardem a fer-nos càrrec de l’assumpte en totes les seves 
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dimensions, tan complexes i paradoxals com apassionants: és el món en què Déu vol que 
visquem els cristians d’avui. 

Segur que recorden aquella frase famosa, habitualment atribuïda a Chesterton: «El món 
és ple d’idees cristianes que s’han tornat boges.» Tanmateix, i com és prou sabut, el 
cristianisme no és una «idea» (Chesterton ho tenia molt clar), sinó una persona: Jesús de 
Natzaret, el Senyor. És el mateix cristianisme el que es torna boig precisament quan deixa 
de ser una persona i es converteix en una «idea». Totes les desviacions o «heretgies» 
sempre han consistit a convertir el cristianisme en una «idea». Resulta força irrellevant si 
aquesta «idea» és jueva o grega, particularista o ecumènica, mística o moral, empírica o 
especulativa, conservadora o progressista. La qüestió és que, quan el cristianisme esdevé 
«idea», es torna boig. La secularització del cristianisme no l’elimina de la història i de la 
vida dels pobles: simplement, el transforma en «idea», en una «idea» més o menys 
acordada a les nostres conveniències, als nostres «sentiments», als nostres tòpics 
culturals i, sobretot, a la nostra resistència a convertir-nos personalment dia rere dia. 

Sí, Catalunya encara és, en gran 
mesura, cristiana: va plena d’idees 
cristianes que s’han tornat boges. O, 
millor, d’un cristianisme que ha 
embogit i que, sovint, ni es reconeix a 
si mateix. Que aquest cristianisme 
pugui ser simpàtic per al nostre món 
i, de vegades, fins i tot per als 
mateixos cristians, al preu d’unes 
formes cada cop més embafadores, 
és una cosa que forma part del fet, i 
que no exclou la creixent indiferència 
que la fe suscita. 

 

Com deia, que Catalunya encara 
sigui cristiana, si ho és d’aquesta 
manera, no és per força, doncs, una 
dada positiva. Però sens dubte també 
és possible veure-la com una prova i 

una ocasió: les proves, si se superen, poden ser molt i molt positives. Tota la tradició 
cristiana en dona testimoni. 

Sabrem fer-hi front? Per descomptat, no soc ningú per respondre aquesta pregunta. Si els 
«intel·lectuals» fóssim la clau de la qüestió, val a dir, la clau del cristianisme, el 
cristianisme realment hauria quedat reduït a «idea»: o sigui, s’hauria tornat del tot boig. La 
clau es troba en la gràcia i en la conversió. L’intel·lectual només pot assenyalar condicions 
negatives i ajudar a remoure certs obstacles. «Catalunya, encara cristiana?»... Ens cal 
aprendre a discernir les formes que pren la bogeria cristiana en aquest món nostre d’avui i 
en nosaltres mateixos, eludint els seus càntics de sirenes. 

M’agrada pensar que els intel·lectuals i els centres acadèmics cristians potser encara som 
capaços de lluitar, entre d’altres, contra la xerrameca irresponsable, i contra el 
sentimentalisme religiós, tan estès com l’antireligiós, que no deixa de ser l’altra cara del 
banal cientisme imperant. El rigor intellectual autèntic per si sol evidentment no construeix; 
la seva manca absoluta sens dubte destrueix. Vet aquí un desafiament concret prou 
important! 
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Celebració dels 800 anys de presència dels Dominics a Barcelona 

 

El diumenge 6 d'octubre de 2019, amb gran goig vam celebrar els 800 anys de presència 
dels Dominics a Barcelona , en el Convent Santa Catalina Verge i Màrtir de Barcelona, 
ens vam reunir, aproximadament, unes 150 persones, entre elles unes 80 persones 
pertanyents a la Família Dominicana de Catalunya. Estaven representades les 
Dominiques de l'Anunciata, de la Presentació, de l'Ensenyança de la I.C., la Fraternitat 
Laical de Barcelona i els laics de les Comunitats DEIC.  

El programa d'actes previst per celebrar 
aquest esdeveniment tan significatiu i 
important per a la Família Dominicana, 
es va iniciar amb una eucaristia 
concelebrada, presidida pel Prior 
Provincial Fr. Jesús Díaz Sariego O.P., 
Fr. José Luís Ruiz, soci del Prior 
Provincial, el Prior Fr. Juan Mengual i els 
frares de la comunitat.  

Amb unes paraules de Fr. Vicente Igual, 
explicant la història del convent va 
començar la Eucaristia.  

El Prior Provincial, a l'homilia, en primer 
lloc, va saludar als germans concelebrants, als membres de la Fraternitat Laical de Santo 
Domingo, a altres laics compromesos pertanyents a grups afins a les Dominiques i als 
Dominics; a les religioses Dominiques pertanyents a diverses Congregacions molt 
presents a Catalunya: Dominiques de l'Anunciata ; Dominiques de l'Ensenyança de la I.C.; 
Dominiques de la Presentació; Germanetes de l‟Anyell i a les germanes contemplatives, 
agraint als allà presents, el celebrar amb els germans de l'Ordre de Predicadors, els 800 
anys del convent de Santa Catalina, Verge i Màrtir.  

També va dir a l'homilia: “No podríem 
entendre la presència de l'Ordre de 
Predicadors a Catalunya sense les 
religioses Dominiques i sense els 
laics Dominics. Tampoc podríem 
comprendre del tot la presència de 
l'Ordre a Espanya sense conèixer la 
seva rellevància en aquestes terres 
catalanes. Per aquesta raó estic molt 
content d'estar aquí i de compartir 
amb vosaltres aquest esdeveniment. 
Vull dir-vos, amb gratitud, que us 
estimem; valorem la vostra terra, la 
vostra cultura, la vostra història. 
Aquesta estima per vosaltres ens 

ajuda i estimula en el present a seguir sent fidels a Domènec de Guzmán i a la predicació 
de l'Evangeli com ell ho va voler fer des de la seva profunda espiritualitat.  

…En la primera lectura, el profeta Zacaries ens deia, podem intuir, amb gran 
entusiasme: „crida de goig i alegra't, filla de Sió, mira que jo vinc a habitar dins teu‟. Vull 
expressament recordar aquestes paraules del profeta, perquè avui és un dia de goig i 
d'alegria, perquè la presència de Déu ha habitat en aquest convent durant 800 anys. Per 
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ventura no és aquesta també una experiència personal i familiar! Quan percebem en la 
nostra vida la presència de Déu estem contents. Ens tornem més alegres. Recuperem 
vitalitat i gràcia. Estem més esperançats. Doncs bé! Per als frares predicadors avui és un 
dia de goig i d'alegria en celebrar 8 segles de la nostra història en aquest convent per 
moltes raons, però sobretot per una: ‘perquè Déu ha habitat en ell’.  

Molts han estat, sens dubte, els 
avatars d'una història de 800 anys, hi 
ha hagut moments de goig, de dolor, 
de llum i, perquè no també de 
„glòria‟. En tots aquests moments 
‘Déu ha habitat en aquest 
convent’, en els seus frares més 
enllà dels seus valors i dels seus 
límits. En qualsevol cas, podem 
afirmar que el Convent, els seus 
frares, al llarg d'aquesta llarga 
història van engendrar una vitalitat 
evangèlica que ha perdurat fins el 
dia d'avui. Va ser un convent erigit 
en els primers anys de la fundació de 
l'Ordre de Predicadors, en vida de 

sant Domènec, en el context medieval de Barcelona. En aquest context espiritual i 
cultural, no podia sinó irradiar amb força la vitalitat de la predicació. Avui donem gràcies 
a Déu per això. Sants, missioners, professors universitaris, predicadors han passat al llarg 
de la història per aquest convent. Aquests és el nostre goig i aquesta és la nostra alegria.  

Però, Què comporta el goig i l'alegria de 
percebre que Déu habita en nosaltres i 
entre nosaltres? Responem a aquesta 
pregunta des d'una experiència de fe 
perquè aquesta ha estat l'experiència dels 
Apòstols. En la segona lectura ho hem 
escoltat: tots ells es dedicaven a l'oració en 
comú, juntament amb algunes dones, entre 
elles María, la mare de Jesús, i amb els 
seus germans. Una manera d'expressar la 
proximitat de Déu en les seves vides i en la 
seva comunitat de fe, una comunitat orant. 
Dir que Déu habita en nosaltres és 
reconèixer la seva presència, és posar en 
valor la seva gràcia; és constatar que existeixen valors transcendents que van més enllà 
de les nostres limitacions i de les nostres circumstàncies. És, sobretot, una relació 
personal, íntima, única. Qui no desitjaria viure aquesta experiència? Si Déu habita en tu, 
en nosaltres, ens té en compte, aposta per nosaltres, confia en nosaltres. Ens dignifica i 
enalteix. Som importants per a Ell. Això és una gràcia. Una sort. Una experiència valuosa 
per viure i per explicar.  

Reconèixer la presència de Déu en la nostra vida és, en definitiva, ser capaços d'orientar 
la nostra història, d'interpretar-la i de voler-la. Els Dominics volem i apreciem el nostre 
passat. Si no fos així no podríem comprometre'ns del tot amb el present ni posar en valor 
el futur que està per arribar. Però el nostre passat és important per a nosaltres perquè té 
„rostres‟, „noms‟, „persones‟, „veus concretes que han predicat la Paraula de Déu‟, que 
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han expressat les seves conviccions de fe, que han transmès l'Evangeli a les generacions 
d'homes i dones dels quals han estat els seus coetanis.”  

Finalitzada l'eucaristia, al voltant de 75 persones de la Família Dominicana van continuar 
la festa amb un menjar fratern que va ajudar a compartir i estrènyer llaços entre les 
diferents Congregacions Dominiques i laics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la tarda va tenir lloc a l'Església dels Dominics, un concert a càrrec de “L‟Orquestra de 
Cambra Amics del Clàssics” excel·lentment dirigit per Joan Palet i Dalmases. El concert 
es va iniciar amb la interpretació de l'Himne del Jubileu dels 800 anys, a continuació es 
van interpretar tres peces de J.S.Bach, un concert de A. Vivaldi interpretat 
esplèndidament per la solista Montserrat Palet al violí i van seguir diverses peces que van 
delectar a tots els presents.  

Aquets bell concert va ser el colofó perfecte per aquest dia festiu i d'acció de gràcies pels 
800 anys de la presència dels Dominics a Barcelona 
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PROTECCIÓ DE MENORS 

 

Presentado en Roma el libro sobre protección a la infancia en los 
Maristas 

 

“Romper el silencio: diez rostros, diez voces” recoge las conversaciones de diez 
profesionales de la Institución Marista de todo el mundo con los periodistas Imma Amadeo 
y Jordi Martínez. El libro profundiza en las experiencias vividas, en la tarea llevada a cabo 
y en el camino a seguir para avanzar en la protección a la infancia. 
 
Ciudad del Vaticano 
"Romper el silencio: diez rostros, diez voces" es el título del libro que recoge el testigo de 
diez educadores de diferentes países sobre cómo viven la tarea llevada a cabo y el 
compromiso de la Institución Marista para avanzar en materia de protección a la infancia. 
El libro, escrito por los periodistas Imma Amadeo y Jordi Martínez, y editado por 
Edelvives; se presentó en Roma el martes 29 de octubre a las 17.30 en la Embajada 
española ante la Santa Sede. 
 
Presentación en la Embajada española  
Tal como informaron sus organizadores, en el acto intervinieron la embajadora de España 
ante la Santa Sede, Carmen de la Peña Corcuera; Monseñor José Rodríguez Carballo, 
secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica; Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección a la Infancia de la 
Universidad Gregoriana; Emili Turú, secretario general de la USG (Unión de Superiores 
Generales) y los autores del libro. 
 
Testimonios de diez profesionales 
Un libro que muestra, desde una visión global, a diez testigos que, en diversos ámbitos y 
desde su experiencia íntima y personal, explican la labor que desarrollan para la 
prevención y la protección del abuso sexual en las obras educativas maristas. Una tarea 
que pasa por la formación, el acompañamiento, la sensibilización, el empoderamiento, y 
también por enfrentarse a los obstáculos y a los interrogantes que se derivan. 
Se trata del testimonio de diez profesionales que, desde su punto de vista y su realidad, 
se enfrentan a la tarea de trabajar en favor de la prevención y la protección de niños y 
jóvenes en países y en contextos diferentes. 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-10/embajada-espana-santa-sede-libro-
hermanos-maristas-infancia.html 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-10/embajada-espana-santa-sede-libro-hermanos-maristas-infancia.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-10/embajada-espana-santa-sede-libro-hermanos-maristas-infancia.html
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Zollner: “¿Dónde están los políticos que trabajan contra los abusos a 
niños?” 

 
• El presidente del Centro para la Protección de la Infancia de la Pontificia 
Universidad Gregoriana destaca que el 20% de los menores europeos sufre violencia 
sexual 
• En la presentación en Roma del libro de los maristas ‘Romper el silencio: diez 
rostros, diez voces’, el arzobispo José Rodríguez Carballo asegura que “se ha terminado 
el tiempo de mirar para otro lado” 
 

 
 
“Hay unos 1.000 millones de niños en el mundo que sufren diversas formas de violencia. 
El Consejo de Europa lleva años diciendo que uno de cada cinco niños y jóvenes sufre 
violencia sexual en el continente. ¿Se lee algo al respecto? ¿Alguien presiona a favor de 
ellos? ¿Dónde están las protestas, manifestaciones y los políticos contra esto?” 
El jesuita alemán Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de la Infancia de 
la Pontificia Universidad Gregoriana, dejó flotando en el aire estas preguntas retóricas 
durante la presentación en la embajada de España ante la Santa Sede del libro ‘Romper 
el silencio: diez rostros, diez voces’ (Edelvives), en el que los Hermanos Maristas ofrecen 
una decena de testimonios de personas que, desde diferentes ámbitos, describen su 
labor en la protección de los menores frente a los abusos. 
 
Toma de conciencia 
En el acto, celebrado en la noche del martes, también participó el arzobispo franciscano 
español José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que consideró la publicación de este 
libro una muestra más de que “la Iglesia y en concreto los maristas no son 
insensibles a esta plaga”. A su juicio, la comunidad eclesiástica ha tomado ya 
“conciencia sobre la gravedad del tema” gracias en buena parte a la “claridad del Papa” a 
la hora de afrontarlo. 
Carballo deseó que el resto de la sociedad abra igualmente los ojos ante este problema, 
que va más allá del ámbito eclesial “y entra en las familias y en muchos terrenos 
profesionales”. Del volumen, editado en castellano, catalán y francés, celebró su 
insistencia en la formación. “Ahí está la clave no para solucionar el problema, porque 
es de tal magnitud que dudo mucho de que los solucionemos, pero al menos para 
reducirlo al mínimo”, dijo. 
 
Escuela de escucha 
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Para el ‘número dos’ del ‘ministerio’ vaticano dedicado a los consagrados, hay tres verbos 
que “debemos conjugar” a la hora afrontar esta lacra: “acoger, acompañar y 
reconstruir”. También insistió en la importancia de saber escuchar. “La Iglesia tiene que 
ser en este caso escuela de escucha. Ninguna víctima debería salir con la impresión 
justificada o no de que la Iglesia mira para otro lado. Se ha terminado el tiempo de mirar 
para otro lado, porque si Dios escucha el grito de los pobres, quién es más pobre que un 
niño o un adulto vulnerable”. 
La escucha, no obstante, no siempre resulta fácil y tiene consecuencias para quien la 
practica, reconoció Zollner. “Tenemos miedo de escuchar. No es fácil cuando sale la 
rabia, las lágrimas y la depresión”. Pese a ello, no queda otro camino, explicó el 
experto, abogando incluso porque algunas congregaciones religiosas tengan un 
“apostolado sobre la escucha”, que es “lo que más le falta a la sociedad”. Invitó a hacerles 
ver a las víctimas que “yo estoy aquí para ti, te acompaño, no miro al móvil y, en este 
momento, eres la persona más importante”. 
 
Puerta hacia el futuro 
En la presentación en Roma de ‘Romper el silencio: diez rostros, diez voces’ participaron 
los coautores del libro, Imma Amadeo y Jordi Martínez, encargados de “coser el 
testimonio” de las 10 personas que aparecen en el volumen, según explicaron. Pese 
a los problemas que han sufrido los maristas por algunos casos de abusos, Martínez 
destacó cómo hay también “mucha gente que trabaja para tratar de afrontar esa realidad” 
dentro de la congregación. 
“Podíamos aportar una puerta abierta hacia el futuro. De un pasado duro y complicado 
sale un camino para buscar soluciones”, dijo. Amadeo señaló por su parte la importancia 
de “poner al niño en el centro” y de volcarse en la formación. 
 

https://www.vidanuevadigital.com/2019/10/30/zollner-donde-estan-los-politicos-que-

trabajan-contra-los-abusos-a-ninos/ 

 

 

https://www.vidanuevadigital.com/2019/10/30/zollner-donde-estan-los-politicos-que-trabajan-contra-los-abusos-a-ninos/
https://www.vidanuevadigital.com/2019/10/30/zollner-donde-estan-los-politicos-que-trabajan-contra-los-abusos-a-ninos/
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Primer Congrés llatinoamericà de prevenció d'abusos a l'Església 

 

Flama. Agència cristiana de notícies 
29.10.19 
 
Organitzat pel Centre d'investigació i formació interdisciplinària per a la protecció del 
menor (Ceprome), el congrés compta amb el suport de la Pontifícia Comissió per a la 
Protecció de Menors, la Conferència de l'Episcopat Mexicà (CEM) i el Consell Episcopal 
Llatinoamericà 
. 
A més, el Ceprome té el suport de la 
Universitat Pontifícia de Mèxic i la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma. 

"El drama de l'abús sexual de menors és un 
problema global que requereix justament una 
solució global. D'aquí que l'objectiu del 
congrés sigui generar una discussió oberta i 
exhaustiva per crear consciència i mobilitzar 
accions, per oferir una millor protecció dels 
nens, nenes i adolescents a Llatinoamèrica", 
ha subratllat el pare Daniel Portillo, director 
del Ceprome. 

 
"Aquest primer congrés llatinoamericà és un 
primer acostament entre els diferents països, 
amb la finalitat de generar sinergies 
interinstitucionals, diocesanes, nacionals, 
que afavoreixin una major protecció en el 
nostre ambient llatinoamericà", ha afegit el 
sacerdot. 
 
Entre els ponents del congrés figura 
monsenyor Charles Scicluna, secretari adjunt 
de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, 
arquebisbe de Malta i un dels majors experts 
en prevenció i lluita contra els casos d'abusos sexuals comesos per membres del clergat. 

També hi serà present el sacerdot jesuïta Hans Zollner, president del Centre per a la 
Protecció de Menors de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Entre d'altres 
expositors també hi seran presents l'arquebisbe de Monterrey i president de la 
Conferència de l'Episcopat Mexicà (CEM), monsenyor Rogelio Cabrera; l'arquebisbe de 
Mèxic, cardenal Carlos Aguiar Retes; i l'arquebisbe de Chicago, cardenal Blase Cupich. 
 
El pare Portillo va indicar que el congrés està especialment dirigit a "les persones que 
estan treballant en l'àmbit de la formació, de la prevenció, de la intervenció en el tema de 
l'abús sexual infantil eclesial". "Està destinat per a aquelles diòcesis, congregacions del 
nostre continent llatinoamericà que pretenguin afavorir o generar una reflexió sobre una 
acció com aquesta" i va concloure: "El congrés ens ajuda per adonar-nos que la prevenció 
és un compromís i una responsabilitat de tots. No és una acció purament de la jerarquia, 
sinó que és una responsabilitat de la comunitat eclesial en què estem involucrats tots". 
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  Pren-ne nota 
actes, activitats, cursos, 

seminaris, informacions, conferències, 
exercicis, presentacions… 

 

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 novembre i 
desembre 2019:  
 

Novembre  
Exercicis de Mes: Del 1 al 30 de novembre amb Josep Sugrañes sj  
Taller: Dansa Contemplativa amb María: Del 1 al 3 de novembre amb Victoria 
Hernández  
Pregària Profunda Aprofundiment: Del 8 al 10 de novembre amb Xavier Melloni sj  
Dissabtes de pregària contemplativa: 23 de novembre amb l’equip comunitari de la 
Cova 
 
Desembre  
Reçés d’Advent: Preparem el Nadal. Del 6 al 8 de desembre amb David Guindulain sj  
Dissabtes de pregària contemplativa: 14 de desembre amb l’equip comunitari de la 
Cova  
Pregària dels dimarts a la Cova. Canvi d’estació amb músiques del món: 17 de 
desembre amb Xavier Melloni sj i David Guindulain sj  
Seminari Intensiu Iniciació EE: Del 26 al 31 de desembre amb Francesc Riera sj i equip  
Cinc díes d’Exercicis per a jóves: Del 26 al 31 de desembre amb Roger Torres sj, Àlvar 
Sànchez sj i Josep Mª Bullich sj  
 
Per a més informació podeu consultar la nostra web www.covamanresa.cat 
 
 

Hostatgeria de Montserrat <hostatgeriademontserrat@gmail.com> 
 

   

Benvolguts, 
està previst fer un recés per a matrimonis els propers 16-17 de 
novembre. Us adjuntem un vídeo informatiu sobre aquest recés per si us 
interessa o coneixeu algú a qui li pugui interessar. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W24UaAvmKtk 

http://www.covamanresa.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=W24UaAvmKtk
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conselldelaics@caputxins.cat 
 

   

 Pau i bé, 
 
Us comuniquem un parell d'activitats 
per a aquest mes de novembre: 
 
- Recés de cap de setmana a sant 
Martí del Montnegre. Serà els dies 9 i 
10 de novembre. Acompanyarà el 
recés la Gna. Begoña Fornes.  
Cal inscripció prèvia. 
 
- Conferència d'Alfons Garrigós sobre 
"Dante Alighieri", el poeta italià 
conegut per la seva obra "La Divina 
Comèdia". Serà el dijous 21 de 
novembre a les 20h. a Pompeia. 
 
 
 
 

Abadia de Montserrat  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Dissabte 9 de novembre, a les 12h, es presenta al Museu de Montserrat un llibre dedicat 
a l’obra de Jordi Alcaraz (Calella, 1963). El llibre, publicat pe l’editorial Elba i realitzat 
amb criteris de bibliofília, és una edició numerada i intervinguda per l’artista de tal manera 
que no hi ha cap exemplar que sigui igual. Aquesta publicació conté textos de l’historiador 
i crític d’art Bernat Puigdollers, que aprofundeixen en l’obra de l’artista, i va acompanyat 
d’un text complementari de l’escriptor Joaquim Sala-Sanahuja. El disseny ha anat a càrrec 
de l’estudi Edicions de l’Eixample i ha estat possible gràcies a la suma d’esforços del 
Museu de Montserrat, l’Editorial Elba i Alzueta Gallery. 
  
La presentació d’aquest llibre coincideix amb l’exposició de l’artista de Calella, que es pot 
veure fins el 17 de novembre a la Sala Daura del MDM, i que és una mostra significativa 
de la seva obra recent. L'exposició, que porta per títol Nits, està comissariada per 
l'historiador i crític d'art Bernat Puigdollers, i s'endinsa en el món insòlit de la seva obra, 
resultat d’una mirada lúcida i meravellada del món. Aquesta exposició fa trontollar el 
concepte de pintura comunament acceptat i convida a una reflexió en torn el propi fet 
creador, el jo i la realitat. Alcaraz centra la mirada en les coses subtils i imperceptibles, 
penetra en l’abisme de l’intangible. Des de la matèria, evoca la idea encara no formulada, 
l’aura de l’objecte, reflexiona entorn la pròpia existència, entorn els límits dels seu món, 
uns límits que no tenen frontera, que s’esmunyen en subtilitats esquives. Servint-se de 
materials ben diversos –metacrilat, tinta, ferro– trenca, des del propi gènere, els límits de 
la pintura, l’escultura i el gravat. 
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PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA DE L'ACIDH I LA 
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT (IL) 

El proper dimarts 5 de novembre seguim amb les xerrades sobre el col·lectiu i la feina 
que fem des de l'acidH: PRESENTACIÓ A LA CIUTADANIA DE L'ACIDH I L' 
INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT (IL) 

1 D'OCTUBRE LES 12H A LA SEU DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTEGRACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT HUMÀ (acidH) 
C/ Mila i Fontanals, 14 – 26, 1r 1ª 

 

Qui són les persones 
amb IL? 
Les persones 
amb intel·ligència límit (IL) 
no duen escrites a la cara 
les dificultats que les fan 
socialment vulnerables. A 
primer cop d’ull, passen 
desapercebudes, però els 
dèficits es detecten en la 
capacitat adaptativa al 
menys en dues de les 
següents àrees: 
comunicació, cura 
personal, vida domèstica, 
habilitats 
socials/interpersonals, 
utilització dels recursos 
comunitaris, autocontrol, 
habilitats acadèmiques, 
treball, oci, salut i 
seguretat. La diversitat és 
un traç principal d' esbós 
del col·lectiu. 

Cada persona amb IL, com tothom, independentment del seu quocient intel·lectual, té 
unes necessitats determinades. 
No tenir uns trets físics que evidenciïn la IL fa habitual el sentiment de incomprensió entre 
les persones del col·lectiu, a vegades per part de la família, els professionals i la societat. 

VINE A CONÈIXER D’APROP LA REALITAT D’AQUESTES PERSONES I 
COL·LABORAR AMB ELLES! 

T'ESPEREM EL 5 DE NOVEMBRE DE 12h A 13h LA SEU DE L'acidH 

Confirma l'assistència al 93 285 99 77 

Si coneixeu,  familiars, amics/gues i coneguts que puguin estar interessats, feu difusió. 
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Monestir de Sant Benet de Montserrat 

Fundació Joan Maragall: EL DIÀLEG 

En col·laboració amb la UPF  Barcelona School of Management 
 
OBJECTIUS  
En la nostra societat el diàleg està sobrevalorat. Parlant la gent s’entén, diu el lloc comú. 
Però en realitat, tot sembla indicar que, per més que parlem i parlem, ningú no s’acaba 
d’entendre. Probablement perquè n’hi ha massa que parlen i massa pocs que escolten. El 
diàleg és una disciplina difícil per a la qual ens hem preparat poc. El cicle d’aquest any 
proposa quatre aproximacions al diàleg —des de la filosofia i la pedagogia, des de 
l’experiència de la mediació i en aquest món aparentment hiperconnectat— per ajudar-nos-
hi a reflexionar i, qui ho sap, reptar-nos a dialogar millor. 
 
PROGRAMA 
Dimarts, 12 de novembre de 2019 
Circumstàncies i finalitat de la paraula lliure 
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Daniel GAMPER 
 
Dimarts, 19 de novembre de 2019 
Educar: dialogar amb els altres i amb un mateix per transcendir-nos 
Anna RAMIS 
 
Dimarts, 26 de novembre de 2019 
Guerra i pau: el diàleg entre pobles 
Antoni SOLER 
 
Dimarts, 3 de desembre de 2019 
El diàleg en el món de la hiperconnexió digital 
Íngrid GUARDIOLA 
 
Hora: 19h 
Lloc: Sala d'Actes de la UPF - Barcelona School of Management 
Entrada lliure previa inscripció. Aforament limitat 

 
PROGRAMA | INSCRIPCIÓ 
 
 

Congrés itinerant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mandrillapp.com/track/click/31132947/www.fundaciojoanmaragall.org?p=eyJzIjoiZndBTTV0cVNZQWROWHVaRFpjMkxRSFVUS2Y0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMjk0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mdW5kYWNpb2pvYW5tYXJhZ2FsbC5vcmdcXFwvaW5zY3JpcGNpby1vbi1saW5lXFxcLz9ldj02ODM5XCIsXCJpZFwiOlwiYTQwMWIwOTY2NmE2NDY2ZmE2YTVhMzQ4NDBiZjdjZjlcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxMGJhOWYxNDUzNjU4YjJjZDRkZjRlMGZmNWU0Y2QwZTA3NmJiMTQwXCJdfSJ9
https://mandrillapp.com/track/click/31132947/www.fundaciojoanmaragall.org?p=eyJzIjoicTdDUm0yYjFjenMwV0lpV19NWjBHaUJUUzVJIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMjk0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mdW5kYWNpb2pvYW5tYXJhZ2FsbC5vcmdcXFwvP2V2ZW50PWNpY2xlLWNvbmZlcmVuY2llcy1kaWFsZWdcIixcImlkXCI6XCJhNDAxYjA5NjY2YTY0NjZmYTZhNWEzNDg0MGJmN2NmOVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjdkNGNlZjkxYTZlZWYyZmQwMWFhOWNmZjFmNmU2NzRhMDBjYWZmMjdcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/31132947/www.fundaciojoanmaragall.org?p=eyJzIjoiZndBTTV0cVNZQWROWHVaRFpjMkxRSFVUS2Y0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMTEzMjk0NyxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5mdW5kYWNpb2pvYW5tYXJhZ2FsbC5vcmdcXFwvaW5zY3JpcGNpby1vbi1saW5lXFxcLz9ldj02ODM5XCIsXCJpZFwiOlwiYTQwMWIwOTY2NmE2NDY2ZmE2YTVhMzQ4NDBiZjdjZjlcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIxMGJhOWYxNDUzNjU4YjJjZDRkZjRlMGZmNWU0Y2QwZTA3NmJiMTQwXCJdfSJ9
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Família Franciscana de Catalunya 
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FECC INFORMA  núm. 745   Data: 28.10.2019 
 

 

Aquesta darrera setmana 
Hem acabat una setmana carregada d’esdeveniments per pensar-hii reflexionar-hi. 
L’escola sempre ha de tenir una mirada atenta a la realitat que l’envolta i afecta. 
 
Aquesta mirada a la realitat ens fa aturar en la llevantada que ha causat estralls socials, 
ambientals i econòmics, amb una pèrdua de vides humanes que sempre ens voldríem 
estalviar. L’escola, dissortadament, no ha quedat al marge de la malvestat i algunes 
escoles cristianes de les comarques afectades han sofert amb intensitat els embats de 
l’aigua desfermada. És cert, també, que aquests fets han provocat una resposta clara i 
decidida de la ciutadania, la de les pròpies poblacions, la de les poblacions veïnes i de 
moltes persones de tot el país, que hi han fet la seva aportació personal i voluntària a 
l’hora de col·laborar en les tasques que permetin recuperar, cada dia més, la normalitat, 
encara marcada –i per molt de temps- pels esdeveniments viscuts. Un exemple és el 
naixement de la plataforma @RiuadaSolidaria,que podeu seguir a Twitter. La nostra 
solidaritat i suporta les escoles afectades i a les famílies dels alumnes, especialment a les 
de la Mare de Déu de la Serra i Tilmar, les dues de Montblanc, i Vedruna L’Espluga de 
Francolí. 

Precisament el director de l'escola Mare de Déu de la Serra, Joan Cortina, ens explicava 
que tenen “dos edificis diferents, força vellets tots dos i amb molts anys d'ús. Al de 
l'avinguda Montserrat, situat en un extrem de la vila de Montblanc i on tenim la Llar, 
Infantil, Primària i Tilmar, vam patir una gran entrada d'aigua per diversos llocs a la 
capella. Això ens obligarà a fer obres a la teulada i canviar la tela asfàltica, a més de 
reparar el mobiliari, envans i més de la capella”. 
A les instal·lacionsde Secundària, situades a l'altre extrem de la vila, és on han sofert els 
principals danys i desperfectes. “Hem tingut la sort que l'aigua no ha entrat a l'edifici, però 
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ha deixat tots els voltants, entrada, aparcament, porta corredissa, tanques, pista i pati 
gran en un estat deplorable. Tenim tots els murs i tanques que rodegen l'escola enfonsats 
i arrencats; el pati s'ha convertit en una mena de deixalleria amb cotxes,furgonetes, 
tanques, electrodomèstics, arbres, branques, pedres, trossos de parets... i tot el que va 
anar arrossegant l'aigua dels carrers, de les cases, magatzems, locals, baixos... al seu 
pas”. 
 
La nit dels aiguats es van viure escenes dramàtiques amb força problemes per als veïns i 
persones de la zona. I els següents dies la situació ha estat complicada principalment en 
veure i analitzar tot el que ha estat devastat. 
 
“Val a dir que, com sempre en 
aquest casos, la solidaritat i 
empatia de tothom ha estat 
determinant en aquests moments 
tan durs. L'Ajuntament i tots els 
estaments corresponents 
ràpidament s'han posat a la feina 
i a hores d'ara ja tenim màquines, 
la brigada municipal... 
col·laborant en les tasques de 
deserunament i neteja i 
condicionament per poder obrir demà [per dijous] l'escola i seguir amb el ritme normal de 
classes, dins de la desgràcia i tristor de la gent”. 
 
Una segona mirada a la realitat ens situa davant el moment sociopolític que afecta al país 
i que incideix, també, amb nivells i intensitats diversos però reals, en les escoles. 
Manifestacions pacífiques, intervencions polítiques en seu parlamentària o en els mitjans 
de comunicació, incidents violents en els carrers provocats per grups minoritaris... Una 
situació política que ha creat una certa divisió en algunes escoles que hem d’evitar que 
afectin elnormal desenvolupament de l’acció docent i educativa. Reiterem el contingut del 
manifest de l’escola cristiana del mateix dia en quèes publicà la sentència,que feia una 
crida a les institucions i partits polítics, demanant que actuïn amb generositat i seny. Que 
s’abandoni la judicialització de la situació, que ha de retornar a l’àmbit polític que li és 
propi. I que tots, amb honestedat, equanimitat i capacitat d’autocrítica, ens allunyem de 
les situacions radicals. La setmana següent, l’editorial del fecc informa demanava un 
esforç conjunt per la pau per allunyar de les escoles qualsevol signe de violència i fer tots 
plegats l’esforç de construir una societat en pau, justa i solidària, perquè a l’escola hem de 
treballar en pau i per la pau. Reiterem aquestes consideracions i afirmacions. Considerem 
que són paraules plenament vigents. 
 
Una tercera mirada a la realitat propera ens posa davant la festa de Tots Sants i davant la 
celebració de la memòria dels fidels difunts. Tots Sants ens recorda els que han viscut a 
fons l’Evangeli, el seguiment de Jesús, encara que no hagin arribat a ser sants i santes 
d’altar. Déu passa una i altra vegada per la nostra vida i ens crida a ser fidels a l’Evangeli, 
a ser sants. Molts homes i dones responen amb fidelitat i generositat i els volem recordar. 
El dia dels Fidels Difunts ens apropa -des de l’enyor i el sentiment d’absència- al record 
de les persones que hem estimat i són ja prop de Déu. Convé no perdre el sentit cristià 
d’aquestes festes, especialment a les escoles cristianes. Són part de la nostra identitat, 
que hem de viure i transmetre. Continuem mirant el nostre entorn, aquesta realitat propera 
que marca tant el dia a dia. Les nostres actituds, el nostre fer i dir també incideixen en la 
seva configuració. 
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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  

 

 

  2019  

   NOVEMBRE 

1 dv Tots Sants  

4 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

11-13 dl-dc XXVI Assamblea general de CONFER (Madrid)  

16 ds Jornada de Formació Permanent  

18 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

19 dm Junta directiva de l’URC  

23 ds XIV Jornada del Grup Sant Jordi  

25 dl CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial  

28 dj 132 RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a Vic  

    

6 dc 
Dia Internacional de l’ONU per a la Prevenció de 
l’explotació del Medi Ambient en la Guerra 

 

16 ds Dia Internacional per la tolerància (ONU)  

19 dm Dia Internacional de l’aire pur  

20 dc 
Dia internacional dels Drets del Nen. 
Dia Mundial per la industrialització d’Àfrica 

 

22 dv Dia Universal de la música  

25 dl 
Dia Internacional contra la Violència i l’Explotació de 
la dona 

 

29 dv Dia de Solidaritat amb el Poble Palestí (ONU)  
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