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Una prioritat del Fòrum: escoltar la Paraula de Déu

Pregària en comunitat • 1

Reunió comunitària • 1
«La vida religiosa, avui: un
senyal estrident de llibertat»
Jornada de formació permanent a càrrec d’Antoni
Puigverd
Inici del període de celebració dels 150 anys de
l'Institut de Religioses de San José de Girona

D’entrada

PARLA, SENYOR,
QUE EL TEU SERVENT T’ESCOLTA
La figura de Samuel ens proporciona unes claus magnífiques per entendre la dinàmica de
l’escolta, quan és el Senyor qui ens parla. El seu nom de Samuel significa “aquell que
escolta Déu”. Sense aquesta escolta, la vida religiosa seria totalment prescindible i perdria
la seva essència. Estem en la primera fase del Fòrum de la Vida Religiosa centrada en
l’actitud d’escoltar la Paraula de Déu i el clam de la humanitat. Una frase de Samuel
inspira la primera etapa del Fòrum. Rellegim el text que la litúrgia en oferia al dimecres de
la primera setmana del Temps durant l’any.

Primer llibre de Samuel (1S 3,1-10.19-20)
En aquells dies, el noi Samuel estava al servei del Senyor, sota les ordres d'Elí. En aquell
temps, el Senyor feia sentir rarament la seva paraula, les visions no sovintejaven. Elí
tenia la vista tan dèbil que a penes s'hi veia. Un dia, mentre Elí era al llit dins la seva
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habitació i la llàntia de Déu encara no s'havia apagat, Samuel dormia en el santuari del
Senyor, on hi havia l'arca de Déu. El Senyor el cridà, i Samuel respongué: "Aquí em teniu".
Corregué cap a Elí i li digué: "He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu:» Eli replicà: «No
t'he cridat pas. Ves-te'n a dormir». I el noi se n'anà a dormir. El Senyor el tornà a cridar, i
Samuel s'aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu».
Elí replicà: «Fill meu, no t'he cridat pas. Torna-te'n a dormir». Samuel encara no sabia
reconèixer el Senyor, la paraula del Senyor encara no sé li havia revelat.
Per tercera vegada el Senyor cridà Samuel, i ell s'aixecà, anà on Elí dormia i li digué: «He
sentit que em cridàveu. Aquí em teniu». Llavors Elí comprengué que era el Senyor qui
cridava el noi, i digué a Samuel: «Ves a dormir i, si et torna a cridar, digues-li: Parleu,
Senyor, que el vostre servent us escolta». El Senyor es presentà i el cridà com les altres
vegades: «Samuel, Samuel». Ell li respongué: «Parleu; que el vostre servent us escolta».
Samuel es va fer gran. El Senyor l'afavoria sempre i no deixà de complir mai cap de les
seves profecies. I tot el poble d'Israel, de Dan a Beer-Sabé, va saber que Samuel era de
debò un profeta del Senyor.

Sembla com si la vida religiosa experimentés una situació de fons similar a la d’una època
tant llunyana com la que va viure el profeta, que va néixer l’any 1100 abans de Crist. Es
combinen els elements socials i personals de manera complementària. Alguns punts de
reflexió.
Primer: l’escenari. “El Senyor feia sentir rarament la seva paraula, les visions no
sovintejaven.” Aquesta frase inclosa en un llibre dels profetes anteriors presenta un gran
dramatisme, El gairebé silenci de Déu i la manca de visions dinamita la figura del profeta,
que s’alimenta justament de la Paraula divina i el gaudi d’unes visions singulars. Recordo
les paraules d’una religiosa de vida contemplativa que expressava el seu desconcert quan
deia que resava a Déu tot demanant vocacions i que no n’arribava cap. En el nostre
temps, existeix una autèntica invasió de sorolls i de xerrameques. Un allau de paraules
que potser van inaudible la Paraula. Un context dur i complicat per nodrir-se de la fe i per
viure-hi en conseqüència.
Segon: la crida escoltada, però no ben discernida. Només a la quarta crida sabem el
contingut de la paraula de Déu: “Samuel”. En les tres primeres vegades, el crida pel seu
nom. No li diu res més. La resposta de Samuel és immediata i reflecteix una gran
disponibilitat: "He sentit que em cridàveu. Aquí em teniu”. El noi l’atribueix a Elí, però
aquest ho desmenteix: “No t'he cridat
pas. Ves-te'n a dormir”. A la tercera
vegada, Elí entén que anar a dormir
no és la resposta correcte, sinó que
cal reconèixer Déu com l’interlocutor
que el crida.
Tercer: el bon discerniment.
“Samuel encara no sabia reconèixer
el Senyor, la paraula del Senyor
encara no sé li havia revelat”. El
discerniment
en
l’escolta
és
fonamental. Un bon acompanyant
espiritual pot ajudar a destriar el gra
de la palla, la veu autèntica dels cants de sirena. Escoltar és primer pas, però no és
suficient. Es necessita una revelació, per trobar el significat profund del missatge i per
establir un diàleg permanent amb Déu. Cal humilitat i perseverança. Aixecar-se a la
primera crida, a la segona, a la tercera... Encara no hi ha resultats, però si hagués desistit
tot pensant que Elí havia perdut el seny o autoinculpant-se de fantasies sense sentit, la
revelació no hagués arribat.
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Quant: escolta i resposta... el diàleg a fons. La resposta de Samuel segueix al pau de
la lletra el suggeriment d’Elí: “Parleu; que el vostre servent us escolta”. Samuel viu en
aquest moment l’essència del seu nom: “aquell que escolta Déu”. Déu l’encomana que
faci un anunci tremendament compromès, que serà molt dur per a Elí. Aquest al matí
següent li demana que li digui el missatge rebut: “No m’amaguis res”. Samuel li ho diu tot,
sense amagar-li res”. La vida profètica no és còmode. Portar el missatge de Déu
compromet la pròpia vida.
Cinquè: el poble capta la fiabilitat de les profecies de Samuel. “I tot el poble d'Israel,
de Dan a Beer-Sabé, va saber que Samuel era de debò un profeta del Senyor”. La gent se
n’adona quan la cosa va de veritat. Cal viure allò que s’escolta, fet que genera credibilitat.
Quan la vida religiosa ho fa, la gent se la creu. Una característica bàsic de la vida
religiosa és el profetisme. La pregunta que ens sorgeix: som xerraires de fira o profetes
del Senyor? Una profeta transmet la missatge que s’ha escoltat. Sense escolta, no hi ha
profecia. Sense profecia, la vida religiosa seria absolutament prescindible.
Lluís Serra Llansana
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COMUNITATS EN DINÀMICA DE FÒRUM
mes

gener

pregària

reunió

El Fòrum proposa
realitzar cada mes una
pregària en comunitat.
S’enviaran uns fulls
informatitzats en català
i en castellà que cada
comunitat podrà
utilitzar directament o
adaptar a la seva realitat
concreta.

En aquesta primera etapa, ESCOLTAR, es proposen
tres reunions, una al mes, que cada comunitat podrà
adaptar a la seva agenda i segons la seva situació.
S’enviarà una guia per a cada reunió.
Es prega que comuniquin algun pensament o idea
més important a la secretaria del fòrum a l’adreça
urcforum2020@gmail.com, indicant autor (si és un
individuo) o la comunitat, la congregació i el text que
vulguin comunicar. Punts clars i breus.

La Vida Consagrada
amb Maria, esperança
d’un món sofrent

Primera reunió comunitària
“Fer memòria del Congrés de la Vida Religiosa”
rellegint i comentant el document final i les
propostes que s’hi van fer
Segona reunió comunitària (escollir modalitat)
Modalitat 1: invitar a la comunitat algunes
persones, especialment laiques, per parlar sobre la
vida religiosa, com l’entenen, com ens veuen,
dialogar amb elles i compartir goigs i esperances...

febrer

A l’escolta de la veu del
Senyor

Modalitat 2: convocar en una obra (escolar,
hospitalària, social...) o en organismes provincials de
interconnexió als laics perquè juntament amb
religioses/os parlin sobre la vida religiosa, com
l’entenen, com ens veuen, dialogar amb elles i
compartir goigs i esperances...
Modalitat 3: si les propostes anteriors no són
factibles, compartir els nostres parers sobre què ens
diu l’Esperit a la vida religiosa, aquí i ara
Compartir lliurement a través de
urcforum2020@gmail.com algunes consideracions i
sentiments experimentats
Tercera reunió comunitària

març

A l’escolta de la veu dels
homes i les dones

intercanvi dels membres de la comunitat sobre els
continguts de la primera reunió, sobre la lectura de
les aportacions al web, sobre alguna conversa
personal amb algú tocant a aquesta temàtica...
Compartir lliurement a través de
urcforum2020@gmail.com algunes conclusions més
significatives.
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Pregària en comunitat • 1
Mes de gener 2020 | Amb motiu de la jornada mundial de la vida consagrada

LA VIDA CONSAGRADA AMB MARIA, ESPERANÇA D’UN MÓN
SOFRENT
En aquest moment de pregària, ens unim a totes les comunitats religioses, que compartim el
projecte del Fòrum, que volem escoltar la Paraula de Déu i el clam del pobres per obrir com
Maria una escletxa d’esperança en un món sofrent.
۞ Cant: El meu cor (salm 130)
El meu cor no és ambiciós, Senyor. No són altius, els meus ulls.
Visc sense pretensions de grandeses, o de coses massa altes per a mi.
Em mantinc en una pau tranquil·la, com un nen a la falda de la mare,
tot esperant els vostres dons, tot esperant els vostres dons,
Israel espera en el Senyor ara i per tots els segles. (2)

Silenci

1. LA VIDA CONSAGRADA
La vida consagrada està cridada a obrir els ulls
per veure la gent que pateix, acostar-s’hi i amorosir les ferides

De l’evangeli segons sant Lluc 10,29-37
29 Un mestre de la Llei, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús: --I qui són els altres que haig
d'estimar?
30 Jesús va contestar dient:
--Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d'uns bandolers, que el despullaren,
l'apallissaren i se n'anaren deixant-lo mig mort. 31 Casualment baixava per aquell camí un sacerdot; quan el
veié, passà de llarg per l'altra banda. 32 Igualment un levita arribà en aquell indret; veié l'home i passà de
llarg per l'altra banda.
33 »Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d'ell, el veié i se'n compadí. 34 S'hi acostà, li
amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; després el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a
l'hostal i se'n va ocupar. 35 L'endemà va treure's dos denaris i els va donar a l'hostaler dient-li:
»--Ocupa't d'ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més.
36 »Quin d'aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l'home que va caure en mans dels
bandolers?
37 Ell respongué: --El qui el va tractar amb amor.
Llavors Jesús li digué: --Vés, i tu fes igual.

Meditació en silenci
Cant
UNINT LES MANS, GERMANS, VEUREU QUINS PRODIGIS POT FER L'AMOR;
UNINT LES MANS, GERMANS; VEUREU, EN LA PAU, ABRAÇAR-SE EL MÓN.
L'amor dona força al caigut; ningú més potent que l'amor; si el cor defalleix de neguit,
et dona esperança l'amor. Si el cor defalleix de neguit, et dona esperança l'amor

Moment per compartir
Podem compartir en comunitat, de forma tranquil·la i pausada, el sofriment que capto al meu entorn i com
amorosir les ferides de tants persones i col·lectius.
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2. AMB MARIA
La Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra el 2 de febrer,
enguany té com a lema: «La vida consagrada amb Maria, esperança d’un món
sofrent.» Les paraules dolor i sofriment tenen molts punts en comú, però
també matisos que les poden diferenciar. El dolor té una connotació més
física. El sofriment, més moral i amb més prolongació en el temps.
L’observació de les persones i de les societats permet detectar grans dosis de
sofriment. En molts casos, evitable; però no sempre.
Els evangelis ens parlen de Maria, la mare de Jesús. Malgrat que ens
n’ofereixen poques dades, ens proporcionen les suficients per captar el
sofriment del seu cor i descobrir la seva actitud enfront del sofriment dels
altres. Afronta el naixement del seu fill en condicions molt precàries, a la
intempèrie, per manca de lloc a l’hostal. S’ha d’exiliar a Egipte perquè
Herodes, el causant de la mort dels innocents, vol eliminar el seu fill. Una
família que emigra a un lloc desconegut, on cal refer la vida. Més tard, durant
tres dies busca el fill que s’ha perdut. Comparteix amb Josep l’angoixa. Joan Baptista, el fill de la seva
cosina Isabel, es troba a la presó i és vilment executat. A causa d’uns tribunals manipulats i injustos, es
converteix en la mare d’un condemnat a la crucifixió. El seu fill, aclamat pocs dies abans per multituds
enfervorides, és assotat i vilipendiat pels poders civils i religiosos. La llei contra la justícia. Jesús carrega
amb la creu i quan és aixecat al Gòlgota, Maria està dreta, envoltada d’un petit grup de persones.
Despenjat de la creu, es genera una de les imatges més impactants en el gènere humà: la pietat. El sofriment
és intens, però més forta i profunda és l’esperança, curulla per la resurrecció de Jesús. Les religioses i els
religiosos, com molts cristians, són al costat dels que pateixen, amb afecte, curant ferides, sentint el batec
dels cors sofrents, obrint escletxes a l’esperança. Com Maria.

Interiorització contemplativa

3. ESPERANÇA D’UN MÓN SOFRENT
La vida consagrada camina en santedat. Com a religiosos hem d'obsessionar-nos, desgastar-nos i cansar-nos
vivint les obres de misericòrdia, que són el programa de la nostra vida (cf. Exhort. ap. Gaudete et exsultate,
107). No es tracta de ser herois ni de presentar-nos als altres com a models, sinó d'estar amb els que
sofreixen, acompanyar, buscar amb altres camins alternatius, conscients de la nostra pobresa, però també
amb la confiança posada en el Senyor i en el seu amor sense límits. D'aquí la necessitat de tornar a escoltar
la crida a viure amb l'Església i a l'Església, sortint dels nostres esquemes i comoditats, per a estar prop de
situacions humanes de sofriment i desesperança que esperen la llum de l'Evangeli. Els reptes que es
presenten a la vida religiosa avui dia són molts. La realitat que ens toca viure requereix respostes i decisions
audaces davant aquests desafiaments. Els temps han canviat i les nostres respostes han de ser diferents. Us
animo a donar resposta, tant a situacions estructurals que requereixen noves formes d'organització, com a la
necessitat de sortir i buscar noves presències per a ser fidels a l'Evangeli i conductes de l'amor de Déu. La
vida d'oració, la trobada personal amb Jesucrist, el discerniment comunitari, el diàleg amb el bisbe han de
ser prioritaris a l'hora de prendre decisions. Hem de viure amb humil audàcia mirant al futur i en actitud
d'escolta de l'Esperit, amb ell podem ser profetes d'esperança.
(Missatge del papa Francesc amb motiu dels XXV anys de CONFER).

Reflexió en silenci
۞ Cant.- Volem ser signes de l’amor de Déu.
Intencions espontànies. Responem a cada intenció: Us ho demanem, Senyor.
Intercanviar un signe de pau
۞ El do de la fraternitat regal del mateix Déu, que s’ha de cuidar dia a dia amb un amor
sempre nou.
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Oración comunitaria • 1
Mes de enero de 2020 | Con motivo del Día Mundial de la vida consagrada

LA VIDA CONSAGRADA CON MARÍA, ESPERANZA DE UN
MUNDO SUFRIENTE
En este momento de oración, nos unimos a todas las comunidades religiosas, que comparten el
proyecto del Fórum, queremos escuchar la palabra de Dios y el clamor de los pobres para abrir
como María una rendija de esperanza en un mundo que sufre.

Canto: Un pueblo que camina
Un pueblo que camina por el mundo gritando “Ven, Señor”,
Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación.
Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo
y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti
libertador.

Silencio

1. Vida CONSAGRADA
La vida consagrada está llamada a abrir los ojos para ver a la gente que sufre, acercarse y sanar las heridas
con amor.

Del evangelio según san Lucas 10,29-37
"El maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «Y ¿quién es mi prójimo?»
Jesús respondió:
«Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de salteadores, que, después de despojarle y
golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al
verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un
samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas,
echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de
él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te
lo pagaré cuando vuelva.
"¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?»
Él dijo: «El que practicó la misericordia con él.»
Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.»"

Meditación en silencio
Canto: Junto con hermanos y hermanas
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesiaa, vamos caminando al encuentro del Señor.
Unidos al rezar, / unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor
La Iglesia en marcha está. A un mundo nuevo vamos ya, donde reinará el amor, donde reinará la fe.

Momento para compartir
Podemos compartir en comunidad, de manera tranquila y pausada, el sufrimiento que capto en mi entorno y
como se pueden sanar amorosamente las heridas de tantas personas y colectivos.
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2. CON MARIA
La Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que se celebra el 2 de febrero, este
año tiene como lema: «La vida consagrada con María, esperanza de un mundo
sufriente.» Las palabras dolor y sufrimiento tienen muchos puntos en común, pero
poseen matices que pueden diferenciarlas. El dolor tiene una connotación más
física. El sufrimiento, más moral y con mayor prolongación en el tiempo. La
observación de las personas y de las sociedades permite detectar grandes dosis de
sufrimiento. En muchos casos, evitable; pero no siempre.
Los evangelios nos hablan de María, la madre de Jesús. Pese a ofrecernos pocos
datos, nos proporcionan los suficientes para captar el sufrimiento de su corazón y
descubrir su actitud frente al sufrimiento de los demás. Afronta el nacimiento de
su hijo en condiciones muy precarias, en la intemperie, por falta de lugar en el
hostal. Tiene que exiliarse a Egipto porque Herodes, el causante de la muerte a los
inocentes, quiere eliminar a su hijo. Una familia que emigra a un lugar
desconocido, donde hay que rehacer la vida. Más tarde, busca durante tres días a su hijo que se ha perdido.
Comparte con José su angustia. Juan Bautista, el hijo de su prima Isabel, se encuentra en prisión y es
vilmente ejecutado. A causa de unos tribunales manipulados e injustos, se convierte en la madre de un
condenado a la crucifixión. Su hijo, aclamado pocos días antes por multitudes enfervorecidas, es azotado y
vilipendiado por los poderes civiles y religiosos. La ley contra la justicia. Jesús carga con la cruz y cuando
es levantado en el Gólgota, María está de pie, rodeada de un pequeño grupo de personas.
Descolgado de la cruz, se genera una de las imágenes de mayor calado en el género humano: la piedad. El
sufrimiento es intenso, pero más fuerte y profunda es su esperanza, colmada por la resurrección de Jesús.
Las religiosas y los religiosos, como muchos cristianos, están al lado de los que sufren, con afecto, curando
heridas, escuchando el latido de los corazones sufrientes, abriendo rendijas a la esperanza. Como María.

Interiorización contemplativa

3. ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE
La vida consagrada camina en santidad. Como religiosos debemos obsesionarnos, desgastarnos y cansarnos
viviendo las obras de misericordia, que son el programa de nuestra vida (cf.Exhort. ap. Gaudete et exsultate,
107). No se trata de ser héroes ni de presentarnos a los demás como modelos, sino de estar con los que
sufren, acompañar, buscar con otros caminos alternativos, conscientes de nuestra pobreza, pero también con
la confianza puesta en el Señor y en su amor sin límites. De ahí la necesidad de volver a escuchar la llamada
a vivir con la Iglesia y en la Iglesia, saliendo de nuestros esquemas y comodidades, para estar cerca de
situaciones humanas de sufrimiento y desesperanza que esperan la luz del Evangelio. Los retos que se
presentan a la vida religiosa hoy en día son muchos. La realidad que nos toca vivir requiere respuestas y
decisiones audaces ante estos desafíos. Los tiempos han cambiado y nuestras respuestas han de ser distintas.
Os animo a dar respuesta, tanto a situaciones estructurales que requieren nuevas formas de organización,
como a la necesidad de salir y buscar nuevas presencias para ser fieles al Evangelio y cauces del amor de
Dios. La vida de oración, el encuentro personal con Jesucristo, el discernimiento comunitario, el diálogo con
el obispo han de ser prioritarios a la hora de tomar decisiones. Tenemos que vivir con humilde audacia
mirando al futuro y en actitud de escucha del Espíritu, con él podemos ser profetas de esperanza.
(Mensaje del Papa Francisco con motivo de los XXV años de CONFER).

Reflexión silenciosa
Canto: Madre de los pobres
Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los ninos que confían siempre en Dios.
Tú que has vivido el dolor y la pobreza, / tú que has sufrido en la noche sin hogar, / tú que eres madre de los
pobres y olvidados, eres el consuelo del que reza en su llorar

Intenciones espontáneas. Respondemos a cada intención: Te lo pedimos, Señor.
Intercambio de un signo de paz
۞El don de la fraternidad regalo del Señor, que hay que cuidar día a día, hay que cuidar
con amor..
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Reunió comunitària • 1
Mes de gener 2020

TOT RECORDANT EL CONGRÉS DE LA VIDA RELIGIOSA
Objectiu: “Fer memòria del Congrés de la Vida Religiosa” rellegint i comentant el document final i
les propostes que s’hi van fer”. El Fòrum recull la vitalitat del Congrés i pretén donar-li continuïtat
segons les noves crides que experimentem aquí i ara
Observacions inicials
1. La documentació per a la reunió comprèn aquest full i, a més, un full a dues cares on
estan recollits els compromisos col·lectius del Congrés, que convé llegir prèviament o al
llarg de la mateixa reunió.
2. El document final del Congrés (8 pàgines) està a l’abast de tothom en aquesta mateixa
tramesa.
3. En acabar la reunió, agrairem que algun membre de la comunitat faci comentaris sobre
les principals idees que han sortit, de manera clara i breu, sigui en català o en castellà, a
l’adreça de correu electrònic de la secretaria del Fòrum: urcforum@gmail.com, tot
indicant congregació i ciutat a l’inici. Faríem un recull de les aportacions i les farem
arribar a tothom. No es pretén fer un estudi sistemàtic sinó afavorir conductes de
comunicació entre totes les comunitats.

Guia de la reunió

1. Pregària inicial
2. Lectura personal o comunitària dels compromisos
col·lectius del Congrés (cas que no s’hagi realitzat
prèviament)
3. Diàleg i comentaris sobre
a. Compromisos que s’han realitzat
b. Compromisos que no s’han realitzat
c. Compromisos que encara conserven la seva
vigència i que caldria mantenir en el futur, tenint
en compte els canvis que s’han produïts en
aquests darrers 25 anys.
4. Espai obert d’intervencions a partir del Congrés de la
Vida Religiosa que volem compartir
5. Agraïment a Déu per la participació i l’intercanvi
entre els germanes o els germans de la comunitat.
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Reunió comunitària • 1
Mes de gener 2020 | Documentació

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
"REVIFA LA FLAMA DEL DO DE DÉU"
EL CONGRÉS DE VIDA RELIGIOSA DE CATALUNYA (1993-1995)

Els nostres compromisos col·lectius
Les conviccions anteriors han d'enfortir i dinamitzar la nostra vida com a seguidors i
seguidores del Crist. Cada un de nosaltres, cada comunitat i cada família religiosa mirarà
de traduir-los en iniciatives concretes. Al mateix temps, però, i com a fruit visible del
Congrés, ens hem proposat alguns compromisos col·lectius que expressen la nostra
voluntat de treballar conjuntament al servei de l’Evangeli.
l. DINAMITZACIÓ DE LA UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
L’Assemblea General de l’URC, a partir d'una proposta presentada per la Comissió
Permanent, estudiarà la forma d'organització de l’URC (en particular pel que fa a
l’assemblea, les vocalies i la presència en les diferents diòcesis) per tal de millorar
l’eficàcia del seu funcionament i respondre de manera mes adequada a les seves
finalitats.
Aquest estudi es realitzarà, conjuntament amb el que es demana en les tres propostes
següents, no mes enllà del mes d'octubre de 1996.
l. CREACIÓ D'UN SERVEI DE COORDINACIÓ DE PASTORAL DE LA MARGINACIÓ
La Comissió Permanent de l’URC promourà la creació d'un servei de coordinació de
Pastoral de la Marginació, amb les finalitats principals de coordinar esforços, facilitar
l’intercanvi i impulsar projectes intercongregacionals.
1.2 CREACIÔ D'UNA VOCALIA DE RELIGIOSOS l RELIGIOSES GRANS
La Comissió Permanent de l’URC promourà la creació d'una Vocalia de Religioses i
Religiosos grans per tal de dur a terme un projecte conjunt d'atenció, d'activitats i de
formació per a aquestes persones.
1.3 PARTICIPACIÓ DE COMUNITATS MONÀSTIQUES l CONTEMPLATIVES
FEMENINES DINS L'URC
La Comissió Permanent de FURC farà els passos pertinents per tal que les comunitats
monàstiques i contemplatives femenines que ho desitgin puguin ser rebudes en el si de
l’URC.
2. FORUM DE RELIGIOSOS l RELIGIOSES
La Comissió Permanent de l’URC, a través del CEVRE (Centre de Vida Religiosa i
Espiritualitat), estudiarà i proposarà a l’assemblea general, no mes enllà del mes d
octubre de 1996, la realització periòdica d’un Fòrum de religiosos i religioses amb
l’objectiu de continuar revitalitzant la nostra vida religiosa, a l'escolta de les crides que ens
arriben des del nostre context eclesial i social, i de traslladar conclusions i propostes a
l’assemblea de l’URC. La metodologia podria combinar la reflexió i el diàleg amb el
compartir i la pregària, de manera similar a com ho ha fet el Congrés de Vida Religiosa.
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3. CREACIÓ D'UNA FUNDACIÓ PRIVADA PER A PROJECTES
INTERCONGREGACIONALS
La Comissió Permanent de FURC, a través d'una Comissió Gestora, promou la creació
d'una fundació privada, no mes enllà del mes de gener de 1996, de la qual podran ser
membres les famílies religioses que ho desitgin, amb la finalitat de donar marc legal i
suport a realitzacions intercongregacionals similars al projecte d'intervenció educativa al
barri del Raval de Barcelona, promogut
per mes de deu famílies religioses.
4. CREACIÓ D'UN FONS DE SOLIDARITAT INTERCONGREGACIONAL
La Comissió Permanent de l’URC encomanarà a una comissió adequada l’estudi de la
creació d'un Fons de Solidaritat Intercongregacional per tal de coordinar de forma
permanent el coneixement de necessitats i l’articulació d’ajuts entre les famílies religioses.
La proposta d’aquesta comissió haurà de presentar-se a l’aprovació de l’assemblea
general de l’URC no mes enllà del mes d’octubre de 1997.
5. DISPONIBILITAT DELS ESPAIS PERTANYENTS A LES DIVERSES FAMÍLIES
RELIGIOSES
La Comissió Permanent de l’URC encomanarà a una comissió adequada que, d’acord
amb els superiors i superiores majors, elabori un inventari dels edificis, pisos i altres
espais pertanyents a instituts, congregacions religioses, monestirs que actualment son
infrautilitzats i podrien acollir activitats i serveis eclesials o socials.
Aquest inventari, juntament amb una proposta quant a la forma pràctica de coordinar les
ofertes d'espais i les demandes que puguin arribar des de diferents sectors, seran
presentats per al seu estudi a l’assemblea de l’URC, no mes enllà del mes d'octubre de
1996.
6. POTENCIACIÓ DEL CEVRE (CENTRE DE VIDA RELIGIOSA l ESPIRITUALITAT)
El Consell Directiu del CEVRE estudiarà com potenciar aquest organisme perquè pugui
ser un millor mitjà de formació comuna, inicial i permanent, inclosa la possibilitat de
convertir-se, en un futur, en un Institut de Vida Religiosa i Espiritualitat. Presentarà les
seves propostes a l’assemblea de l’URC no mes enllà del mes d'octubre de 1996.
7. COL-LABORACIÓ EN LA FORMACIÓ INICIAL PER A LA VIDA RELIGIOSA
El CEVRE proposarà a d’estudi de l’assemblea de l’URC, no mes enllà del mes d'octubre
de 1996, la situació de la formació inicial en les diferents famílies religioses i la recerca de
camins per a treballar conjuntament en aquest camp.
8. «MAPA» DE LES PRESÈNCIES DE LA VIDA RELIGIOSA A CATALUNYA
La Comissió Permanent de l’URC encomanarà a una comissió adequada que, a partir de
les dades de que disposa la Secretaria General de l’URC i a la llum del cens elaborat per
la Fundació Vidal i Barraquer, completi, no mes enllà del mes d octubre de 1996, l’estudi
de les presències actuals de les comunitats de religiosos i religioses amb unes
conclusions que permetin d'orientar la reorganització d’aquestes presències.
9. ESTUDI DE LA VIDA RELIGIOSA
La Comissió Permanent de l’URC, a través del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà per a les
Relacions de Bisbes i Religiosos), vetllarà perquè l’estudi de la vida religiosa formi part
dels plans d estudis teològics, com un mitjà perquè el carisma de la vida religiosa sigui
mes conegut i valorat en les esglésies diocesanes.
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Unió de Religiosos de Catalunya

FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA
“Tinguem la mirada fixa en Jesús” (Heb. 12,2)
ETAPES

CALENDARI

ALGUNS CONTINGUTS
Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81
Reunions de la junta directiva

Preparació
Primera
ESCOLTAR

2020
gener,
febrer
i març

“Escolta, filla, i estigues atenta” (salm 44,11)
"Parla, Senyor, que el teu servent escolta." (1 Sam 3,9)
▪ Obertura del Fòrum a càrrec del president de l’URC
▪ Pregària mensual per comunitats
▪ Tres reunions comunitàries
▪ Reunions sectorials (SIRBIR, administradors, formadors,
comunicadors...)
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada: 2 de febrer
▪ Jornades de Formació Permanent: 8 de febrer i 21 de març
▪ 82 assemblea general de l’URC
▪ Reunió del grup Anawim
▪ Nova secció sobre el Fòrum al web de l’URC: www.urc.cat

2020
abril, maig
i juny

“Fes que conegui, Senyor, les teves rutes, ensenya'm els teus camins.”
(salm 25,4)
▪ Pregària mensual per comunitats
▪ Dues reunions: intercomunitària i intercongregacional
▪ Reunió d’Abats i Provincials
▪ Tramesa d’aportacions al secretariat del Fòrum

2020
juliol, agost
i setembre

“Aquí trobareu repòs, feu reposar els cansats; és un recer tranquil”. Is.
28,12
▪ Invitació a pregar per la vida religiosa i elaborar un plantejament
vocacional en profunditat, pregària per les vocacions inclosa
▪ Tramesa als mesos d’estiu de documents, conferències, xerrades,
entrevistes o textos referents a la vida religiosa

Tercera
RESPONDRE

2020
octubre,
novembre
i desembre

“Feu tot el que ell us digui” (Jn 2,5)
▪ Pregària mensual per comunitats
▪ 83 assemblea general de l’URC
▪ Dues jornades de formació permanent
▪ Una reunió comunitària, intercomunitària i/o intercongregacional per
formular recomanacions Celebració de l’aplec - festa major de la vida
religiosa. octubre

Cloenda
POSAR-SE
EN CAMÍ

2021
gener,
febrer
i març

Segona
DISCERNIR

Fase
intermèdia

“Es posaren en camí tots aquells a qui Déu va tocar el cor” (Esdres 1,5)
▪ Difusió de les recomanacions
▪ Pregària mensual per comunitats
▪ 84 assemblea general de l’URC
▪ Jornada Mundial de la Vida Consagrada
▪ Jornades de formació permanent
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DUES PROPERES REUNIONS
AMB EL FÒRUM COM A TELÓ DE FONS

MESTRES I RESPONSABLES
DE LA FORMACIÓ INICIAL
CEVRE

2

Unió de Religiosos de Catalunya ● Curs 2019-2020
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

Reunió

2/2019-2020

Data

27 de gener de 2020, dilluns

Hora

De 4 a 6 de la tarda (16.00 – 18.00)

Lloc

Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)

URC: XARXES DE COMUNICACIÓ
Unió de Religiosos de Catalunya
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

Data

27 de gener de 2020, dilluns

Hora

09.30 – 12.00

Lloc

CSSCC Centres SocioSanitaris Catòlics de Catalunya
Plaça Urquinaona 11, 3 ̶ 08010 Barcelona

Assistents

Periodistes responsables, caps de comunicació o alguna persona que faci una feina
similar a les congregacions religioses
Animaset: Jordi Llisterri i Montse Punsoda
Membres de la junta directiva de l’URC

Ordre del dia

Inscripció

1. Pregària
2. El Fòrum de la Vida Religiosa 2020
a. Presentació
b. Diàleg
c. Aportacions des de les oficines de comunicació de lecongregacions
3. Funció d’Animaset a l’URC
4. Creació intercongregacional de sinèrgies comunicatives
5. Acords i conclusions
Confirmeu l’assistència a l’URC, abans de les 23 de gener inclòs al següent enllaç.
Empleneu les dades i cliqueu el requadre vermell posant a sobre la fletxa del ratolí
Les inscripcions s’efectuen a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdti6XZKNxvWulCteFr5AEdsSN0mvb3-_0OYPpdn2onSOQrQ/viewform
(Crtl + clic per seguir el vincle)
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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

URC • FÒRUM DE LA VIDA RELIGIOSA 2020
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.

«La vida religiosa, avui: un
senyal estrident de llibertat»
La vida contemporània a Occident empeny les persones cap a una vida exterior,
sorollosa, teatral, entotsolada, viscuda cada vegada més a través de pantalles,
basada en l’artifici, l’aparença, la moda, la falsificació. S’esgota socialment
l'humanisme de tradició cristiana. Però també la cultura il·lustrada que,
abanderant la ciència i la raó, va menystenir el paper de la religió fins a
expulsar-la de la vida social. El resultat no és el nou ciutadà autònom que
esperaven els savis il·lustrats, sinó una massa obedient de consumidors plena de
pors, hipocondríaca, temorosa d’apocalipsi, emotiva, visceral, que emmascara la buidor existencial i
apaivaga les pors amb una constant demanda de satisfaccions sensuals.
A ulls d’aquesta cultura, fonamentada en el desig individual, el lliurament total del religiós a Déu i als altres
equival a una renúncia absurda als plaers sensuals de la vida. Però la pau interior, l’equilibri personal,
l’alegria de la generositat i la donació gratuïta i sense límits de les persones que opten per la vida religiosa
conformen una proposta xocant. Una provocació radical. Un senyal estrident de llibertat.
a càrrec d’

Antoni Puigverd

Antoni Puigverd (la Bisbal d'Empordà, 1954) és escriptor i periodista. Ha col·laborat en diversos diaris. Des
de fa 17 anys és columnista de La Vanguardia. Després de participar habitualment a les tertúlies de TV3 i
Catalunya Ràdio, ha abandonat aquesta activitat. Llicenciat en filologia hispànica, és catedràtic de literatura
en excedència.
Publicacions
D’entre els seus llibres destaquen la novel·la La gàbia d'or (Empúries), els poemaris Vista cansada
(Columna) i Curset de natació (Proa), així com les proses del dietari La finestra discreta
(LibrosdeVanguardia) on alterna la reflexió assagística i l’apunt literari (n’hi ha versió en castellà: La
ventana discreta). Ha obtingut diversos premis, entre els quals el Carles Riba de poesia i el de la crítica. En
col·laboració amb altres autors ha publicat diverses obres, entre les quals Creients i no creients (Pagès).
N’hi ha versió castellana: Creyentes y no creyentes (Milenio)

Data: 8 de febrer de 2020, dissabte. Hora: 9.45-13.30
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).
Pas 1 - Inscripció: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.
Pitgeu la tecla control + Cliqueu el requadre vermell amb el mouse
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 AP
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PAPA FRANCESC • VATICÀ
El Papa nomena Francesca Di Giovanni, subsecretària
de la Secretaria d'Estat
Flama, Agència cristiana de notícies
AICA, 15 gener 20
El papa Francesc ha nomenat aquest 15 de gener a la doctora Francesca Di Giovanni
subsecretària de la Secció per a les Relacions amb els Estats i li ha assignat el seguiment
del sector multilateral, convertint-se en la dona amb el càrrec de major rang en la Secretaria
d'Estat.

La doctora Francesca Di Giovanni, que treballa des de fa gairebé 27 anys a la Secretaria
d'Estat, va néixer a Palerm el 1953 i és llicenciada en Dret.
Va completar la seva pràctica notarial i va treballar en el sector jurídic-administratiu en el
Centre Internacional de l'Obra de Maria (Moviment dels Focolars).
Des del 15 de setembre de 1993 treballa com a funcionària a la Secció de Relacions amb
els Estats de la Secretaria d'Estat.
Així mateix, es va exercir en l'àmbit multilateral, especialment en les àrees de migrants i
refugiats, dret internacional humanitari, comunicacions, dret internacional privat, condició de
la dona, propietat intel·lectual i turisme.
A partir d'aquesta designació, la Secció de Relacions amb els Estats compta amb dos
subsecretaris: la doctora Francesca Di Giovanni de fet treballarà juntament amb monsenyor
Mirosaw Wachowski, qui s'ocuparà principalment de l'àrea de la diplomàcia bilateral.
16 | 52

Mensaje del Santo Padre al Presidente Ejecutivo del "Foro Económico
Mundial" de Davos-Klosters (21-24 de enero de 2020), 21.01.2020
Publicamos a continuación el mensaje que el Santo Padre Francisco ha enviado al
profesor Klaus Schwab Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial (FEM) con motivo
de su reunión anual, que se celebra en Davos-Klosters (Suiza) del 21 al 24 de enero de
2020 y cuyo texto será entregado por S.E. el cardenal Peter Turkson, Prefecto del
Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, como representante de la Santa
Sede:
Mensaje del Santo Padre
Al profesor Klaus Schwab
Presidente Ejecutivo del
Foro Económico Mundial
Mientras el Foro Económico
Mundial
celebra
su
quincuagésimo aniversario,
envío mis saludos y mis
buenos deseos a todos los
que participan en la reunión
de este año. Os agradezco vuestra invitación a participar y he pedido al cardenal Peter
Turkson, Prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, que
asista como representante de la Santa Sede.
En estos años, el Foro Económico Mundial ha representado una oportunidad para que los
diversas stakeholders se comprometieran a explorar formas innovadoras y eficaces de
construir un mundo mejor. También ha proporcionado un escenario para que la voluntad
política y la cooperación mutua se orientasen y reforzasen para superar el aislamiento, el
individualismo y la colonización ideológica que tristemente caracteriza buena parte del
debate actual.
A la luz de los desafíos cada vez más numerosos e interrelacionados que afectan a nuestro
mundo (cf. Laudato Si', 138 ss.), el tema elegido para este año -Stakeholders para un
mundo coherente y sostenible- apunta a la necesidad de un mayor compromiso en todos
los ámbitos para abordar con más eficacia las diversas cuestiones que enfrenta la
humanidad. A lo largo de los últimos cinco decenios, hemos sido testigos de
transformaciones geopolíticas y cambios significativos, desde la economía y los mercados
laborales hasta la tecnología digital y el medio ambiente. Muchos de estos acontecimientos
han beneficiado a la humanidad, mientras que otros han tenido efectos adversos y han
creado importantes lagunas de desarrollo. Si por una parte los desafíos de hoy no son los
mismos que los de hace medio siglo, hay una serie de características que siguen siendo
relevantes al comenzar una nueva década.
La consideración primordial, que nunca debe olvidarse, es que todos somos miembros de la
única familia humana. La obligación moral de cuidar unos de otros surge de este hecho, así
como el principio correlativo de situar a la persona humana -en lugar de la mera búsqueda
de poder o beneficio- en el centro de la política pública. Este deber incumbe, además, tanto
a los sectores empresariales como a los gobiernos, y es indispensable en la búsqueda de
soluciones equitativas a los desafíos que enfrentamos. Por consiguiente, es necesario ir
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más allá de los enfoques tecnológicos o económicos a corto plazo y tener plenamente en
cuenta la dimensión ética en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales o en la
propuesta de iniciativas para el futuro.
Con demasiada frecuencia, las visiones materialistas o utilitarias, a veces ocultas, a veces
aplaudidas, conducen a prácticas y estructuras, motivadas en gran parte o incluso
únicamente por el interés propio, que consideran a los demás como un medio para
alcanzar un fin y conllevan una falta de solidaridad y de caridad que a su vez da lugar a una
verdadera injusticia, mientras que un desarrollo humano verdaderamente integral puede
prosperar solamente cuando todos los miembros de la familia humana están incluidos en la
búsqueda del bien común y contribuyen a él. Cuando se busca el verdadero progreso, no
hay que olvidar que atropellar la dignidad de otra persona es, de hecho, debilitar el propio
valor.
En mi carta encíclica Laudato Si', llamaba la atención sobre la importancia de una "ecología
integral" que tenga en cuenta la totalidad de las implicaciones de la complejidad y de las
interconexiones de nuestra casa común. Este enfoque ético renovado e integrado requiere
un humanismo “que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico, hacia
una mirada más integral e integradora. " (ibíd., 141).

Reconociendo los logros de los últimos cincuenta años, espero que los participantes en el
Foro de hoy, y en los que se celebrarán en el futuro, tengan presente la alta responsabilidad
moral que incumbe sobre cada uno de nosotros a la hora de buscar el desarrollo integral de
todos nuestros hermanos y hermanas, incluidos los de las generaciones futuras. Ojalá
vuestras discusiones conduzcan a un aumento de la solidaridad, especialmente con los
más necesitados, que experimentan la injusticia social y económica y cuya existencia
misma está incluso amenazada.
A los participantes en el Foro renuevo mis fervientes deseos de un encuentro fructífero e
invoco sobre todos vosotros las bendiciones divinas de sabiduría.
Desde el Vaticano, 15 de enero de 2020
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA
RELIGIOSA
Crónica de la XVI Trobada Fraterna dels Caputxins
“El perdó i la reconciliació” ha estat el tema escollit per a la XVI Trobada Fraterna dels
Caputxins, que cada any se celebra en el mes de gener. El passat dissabte dia 11, més
d’un centenar de persones entre frares i laics vinculats als Caputxins, ens aplegàrem al
convent de Pompeia per a viure una jornada festiva de reflexió, pregària i amistat.

Després de la pregària inicial, l’Eduard Sala, coach, formador i actualment responsable
d’Acció Social de Caritas, començà la seva aportació des de la seva experiència
d’acompanyar persones en el moment de la seva mort. Indicà tres aspectes claus de la
nostra fe cristiana: l’amor, que suposa un gran esforç; el perdó, ja que sense ell no es pot
estimar incondicionalment; i l’agraïment de la relació amb l’altre. Recordà que Jesús passà
per la vida mirant amb tendresa, perdonant, aixecant i alliberant les persones amb les que
es trobava. El coach, ens compartí la frase d’un amic seu: “L’amor és el que omple l’abisme
que hi ha entre l’expectativa que tenim de l’altre i la realitat que hi trobem”. Aquest abisme
molt sovint passa per perdonar-nos a nosaltres mateixos, ja que som persones febles,
limitades, vulnerables, que no sempre hem fet el que hauríem d’haver fet. Tots portem
pedres pesades a les nostres esquenes, sentiments que tenim i que no ens agrada tenir,
situacions dures que hem viscut, pèrdues... Moltes vegades arrosseguem culpes: ens
sentim culpables per no haver estat a l’alçada, per haver sigut fràgils i febles... Quan no
perdonem ni demanem perdó, el passat es fa pes. Amb el perdó, la motxilla pesada que
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portem a l’esquena, s’alleugereix. El perdó és una aposta per la relació, pel present i pel
futur. El Sr. Sala, tingué un record especial per a sor Genoveva, una dona, Filla de la Caritat
que, amb la seva acollida i acceptació incondicional dels altres, va ser referent i llum per a
moltes persones ferides per la vida. En la seva intervenció interpel·là els assistents, amb
preguntes que convidaven a la reflexió i la introspecció.

Fra Josep Manuel Vallejo, començà la seva intervenció amb uns moments de pregària
compartida. Indicà que Déu és perdó incondicional, ens ho meresquem o no, havent
demanat perdó o no... Déu no pot fer altra cosa que estimar bojament, i el perdó és
incondicional. Nosaltres podem perdonar si ens sabem perdonats per Déu. Som durs i
exigents amb els altres quan ens oblidem del molt que se’ns ha perdonat. El perdó de Déu
és gratuït, és una gràcia, és sobreabundant, i la nostra tasca és descobrir-ho. L’Evangeli és
ple de fragments de perdó: Zaqueu, el Fill Pròdig, el bon lladre, el discurs a la sinagoga...
Déu és misericordiós perquè ens coneix i sap de quin fang ens va formar: coneix la nostra
fragilitat. Sentir la mirada compassiva de Déu dins nostre, ens ajuda a mirar els altres de la
mateixa manera. La comprensió de la feblesa de l’altre, la mirada de compassió vers ell,
ens ajuda a perdonar. Molts cops tenim amnèsia, ens oblidem que hem estat perdonats, i
per això ens tornem exigents i no som capaços de perdonar. Molts cops interpretem
malament el que fan els altres, i això és font de conflicte. Molts cops ens sentim coherents i
perfectes, i ens enfadem quan els altres, segons els nostres ulls, no ho són. Normalment
tenim un concepte massa alt de nosaltres mateixos. Tal com diu sant Francesc d’Assís,
hem de viure sabent que no ens és degut l’agraïment i que tot el que tenim i som és un do
de Déu. Fra Vallejo indicà que la llengua, quan l’utilitzem per malparlar dels altres, és una
arma de destrucció massiva. Com a camins de solució, recordà els de la Passió i el Sermó
de la Muntanya. En la Passió, Jesús, ell que era innocent, ens salva carregant sobre seu les
conseqüències de les culpes dels humans, amb mansuetud, no violència i paciència. És així
que es posa pau en les comunitats i en les famílies. En el Sermó de la Muntanya hi trobem
un profund manual de relacions fraternes. Fra Josep Manuel finalitzà la seva intervenció
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amb una selecció de frases de sant Francesc sobre l’amor als enemics: “Estima
veritablement el seu enemic el qui no es dol de la injustícia que li fa”; “que es guardin tots
els frares de contorbar-se o aïrar-se del pecat o mal exemple de l’altre, perquè el dimoni,
pel delicte d’un en vol tirar molts a perdre”.
Després del descans, vam visionar una entrevista a Juan Manuel Cotelo, actor i director de
cinema, autor del film “El mayor regalo”, on reflexiona sobre el perdó i sobre la seva
experiència en el rodatge de la pel·lícula. Amb un llenguatge planer, Cotelo parla de
l’essència de Déu, que no s’espanta de les nostres misèries sinó que s’abaixa per posar-se
per sota de nosaltres i rentar-nos els peus. Hem de mirar, acollir, abraçar i estimar la
misèria dels altres, perquè això mateix ha fet Déu amb les nostres pròpies misèries. Ens és
difícil perdonar, molts cops ens és impossible però, quan sentim que no tenim forces per
fer-ho, cal demanar-li a Déu que ens concedeixi aquest do.

Abans del dinar, celebràrem l’Eucaristia. La cripta estava ambientada amb un panell sobre
el perdó, la humilitat i la paciència, elaborat per a l’ocasió. En l’homilia, fra Eduard Rey,
provincial dels Caputxins de Catalunya i Balears, cità diversos textos de l’Antic Testament,
on Déu és fidel amb el seu poble, on Déu és amic, amant... i, per contra, el poble, respon
amb infidelitat o fins i tot amb rebuig. Déu és el primer en experimentar la distància entre el
que d’alguna manera ha somiat, ha volgut, i la realitat amb què es troba. I Jesús és el qui ve
a omplir aquesta distància. Jesús és la Paraula de perdó que Déu envia i que és dirigida a
tota la humanitat. Amb Jesús, la humanitat aconsegueix posar-se a l’alçada i donar la
resposta que Déu volia. Jesús no és només la Paraula de Déu que ens perdona, sinó
també una paraula nostra, humana, que li diu que sí a Déu amb totes les conseqüències,
que retorna a Déu l’amor rebut del tot, sense matisos, sense guardar-se res. És aquesta
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paraula humana que arriba a complir l’expectativa del Pare. I darrere d’Ell ens hi posem
tots. Jesús ve a restaurar en profunditat el que som i a portar-ho a plenitud. Aquest és el
perdó de Déu, que no només deixa de veure el que hem fet malament, sinó que, a més, ens
dona la mà perquè creixem i perquè arribem a ser el que Ell desitja de nosaltres.

A la tarda, veiérem la pel·lícula “El mayor regalo”, en la qual Cotelo, amb el desig
d’aportar llum en aquest tema, presenta experiències colpidores de perdó, com el testimoni
de Tim Guenard, que patí una infància terrible i va créixer amb el desig de matar el seu
pare; o Irene Villa, que va perdre les dues cames en un atemptat d’ETA quan era una nena;
o Shane O’Doherty, terrorista de l’IRA, que estant a la presó volgué demanar perdó a les
seves víctimes... Uns testimonis impressionants de persones que troben les forces en Déu
per poder demanar perdó i per concedir-lo. Una pel·lícula sobre el perdó, però també sobre
la pregària i la gràcia.

La Trobada Fraterna va ser una jornada plena de bon contingut i de bona companyia, una
jornada joiosa pel retrobament de tantes persones amigues i per tot el que vam viure.
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La petició de llits dels sensesostre de Manresa desborda la Fundació
Convent de Santa Clara
Només han pogut satisfer 6 de les 23 demandes d'un lloc on dormir
Roger Junyent. Regio7 18.01.2020
Sor Lucía Caram ha alertat que la Fundació Convent de Santa Clara ha quedat
desbordada, aquesta setmana, per les nombroses peticions d'un lloc on dormir per part
de persones sensesostre a Manresa. En total, concreta Caram, han tingut 23 peticions,
però, només han pogut donar llit a sis persones, explica Caram, que afirma que a la
fundació es troben «en una situació d'impotència que no havíem tingut mai».
En aquests moments, la fundació ja té ocupades el centenar de places de la residència i
dels 21 pisos de què disposen, i que en alguns casos ja han posat més gent en pisos,
però que aquesta no és la
solució perquè «no podem
espatllar
una cosa
per
arreglar-ne una altra». Una
altra de les solucions ha estat
allotjar persones en el mateix
convent, però «ja estem al límit
de la nostra capacitat», diu la
monja.
Sor Lucía explica que a les
portes de l'onada de fred que s'espera per a aquests dies «la gent ve desesperada. Han
trucat persones a primera hora del matí perquè volien menjar alguna cosa calenta. Havien
passat la nit al carrer i tenen un hipotèrmia important», i denuncia que «hi ha gent que és
al carrer però aquests dies no es pot viure ni dormir al portal d'una casa. Fa fred i hi ha
molta humitat». Per aquesta raó, des de la fundació, aquests dies han fet una crida
immediata per poder repartir anoracs, roba d'abric i també han lliurat mantes, però la
mateixa Caram avança que cal trobar-los un sostre.
D'altra banda, pel que fa al perfil de persones que aquests dies estan demanant un
allotjament, explica que hi ha una afluència important de persones procedents de
Veneçuela, que han fugit de la dramàtica situació que es viu al país. Tot i això, assegura
que també hi ha gent del país i joves que no tenen un lloc per dormir i que en general no
són perfils que faci gaire temps que estan sense llar.
La monja també assegura que la situació límit en què ara es troba la fundació és deguda,
en part, al fred i també al fet que «a Barcelona està tot saturat i ara aquestes persones
sense possibilitat de trobar-hi allotjament, venen aquí».
També explica que quan es buida un pis o places a la residència «s'ocupen de nou
ràpidament» sense que passi ni una nit sense ningú, precisament per aquesta elevada
demanda.
Per totes aquestes raons, fa una crida a qui tingui pisos o cases buides a posar-se en
contacte amb la fundació per poder-les oferir a persones que actualment estan dormint al
carrer i evitar que la situació que ara viuen a la fundació «es cronifiqui».
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Inici del període de celebració dels 150 anys de
l'Institut de Religioses de San José de Girona
La Superiora General de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, Em. M. Carmen
García, ens envia un missatge que dóna inici al període de celebració dels 150 anys del
IRSJG. Ho fa en una de les dates més significatives en la història de la nostra institució.
El 16 de gener de 1928, el Papa Pius XI va concedir el Decret de Lloança (Decretum
Laudis) i l'aprovació temporal de les Constitucions de l'Institut de Religioses de Sant
Josep de Girona. Vuit anys més tard, el 16 de juny de 1936, el mateix Papa Pius XI
concedia l'aprovació definitiva de l'Institut.
Feliç any jubilar a la gran família de l'Institut!

Vegeu el video: Vídeo

Capítulo general 2020 de los Legionarios de Cristo
21 de enero de 2020 IVICON
Este lunes 20 de enero ha iniciado en Roma el
Capítulo General ordinario 2020 de la
Congregación de los Legionarios de Cristo.
Tiene por delante tres tareas principales: hacer
balance de los últimos 6 años de gobierno,
analizar los desafíos y retos de su misión
evangelizadora como parte de la Iglesia, y elegir
al Gobierno General adecuado que lleve
adelante las prioridades para el próximo sexenio.
Al Capítulo General le compete elegir al Gobierno General y tratar los asuntos más
importantes desde la misión e identidad. Sus decisiones afectan a todos los legionarios de
Cristo. Habrá un balance del sexenio, se elegirá un nuevo superior general y su Consejo y
los retos y desafíos.
El sitio web oficial es https://legionariosdecristo.org/capitulo2020. Ofrecerá breves reseñas
periódicas, fotografías para los medios, videos y los comunicados oficiales.
En total asisten con voz y voto al Capítulo 66 sacerdotes legionarios de Cristo, de los
cuáles 18 participan por su oficio y 48 fueron elegidos por votación. Los capitulares
representan a los 9 territorios (Chile-Argentina, Brasil, Norte América, España, Europa
Occidental y Central, Italia, México, Monterrey, Colombia-Venezuela) y la delegación de
Roma y Tierra Santa. Tienen una media de 51 años de edad. El mayor tiene 72 años y el
más joven tiene 36. De los 66, 11 participan por primera vez.
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Crònica de l’acte: Prou hostilitat! No esteu sols
20 gener 2020
Migrastudium
Més de dues-centes cinquanta persones es van reunir dissabte passat, 18 de gener,
davant les portes del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca de
Barcelona. Era la sisena edició d’una vetlla de pregària interreligiosa que organitza el grup
de la Fundació Migra Studium (entitat del Servei Jesuïta a Migrants) que visita
habitualment els interns del CIE. Enguany va comptar amb l’adhesió de més d’una
quarantena d’entitats de la nostra ciutat.
El mateix cap de setmana i sota el mateix lema, es van celebrar actes semblants a Madrid
i Sevilla, els dos convocats per altres entitats del Servei Jesuïta a Migrants, Pueblos
Unidos i Asociación Claver respectivament.

Enguany, sota el lema “Prou hostilitat: No esteu sols!” l’objectiu era denunciar el patiment
inútil que genera l’existència d’aquests centres i la gravetat de la situació que viuen les
persones que han estat internades. Els CIE són centres de privació de llibertat i
representen l’hostilitat vers les persones migrades, “són el rostre visible, físic, estructural,
de la voluntat cega de no acollir, no reconèixer, no atendre”.
Aquesta privació de llibertat criminalitza i estigmatitza el conjunt de la població migrada.
Enfront d’això, la primera part de la vetlla reivindicava la dignitat de l es persones que han
estat internades, que s’han vist obligades a migrar, persones sol·licitants d’asil,
apàtrides... una dignitat que tots tenim pel simple fet de ser persones.
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La vetlla va constar de la lectura dels testimonis recollits pels voluntaris i voluntàries de
Migra Studium que visiten el Centre d’Internament. Els casos de l’Amín, José Carlos,
Raouf, Salem... eren només una mostra de la realitat de patiment que es viu darrere els
murs d’un CIE i de les més de 600 visites fetes a més de 180 persones al llarg de l’any
2019. Testimonis de menors no acompanyats, de persones que estan soles a Barcelona,
de persones malaltes, de persones que l’únic que volien és reunir-se amb els seus
familiars... Tots aquests testimonis, escoltats en silenci, a les portes mateix del CIE, feien
ressonar el dolor, la dignitat i la determinació. “Si me expulsan, lo intentaré de nuevo
hasta que me pueda quedar” deia en Salem; “Tinc por d’oblidar-me dels fills i dels néts”
deia en Walter...
Alhora, va ser també un acte per a posar l lum a l es petites escletxes d’esperança que
cada dia travessen els murs de l ’hostilitat, i reclamar i cridar amb força: més hospitalitat!
Més hospitalitat a casa nostra, als nostres barris i als nostres carrers, però més
hospitalitat també en les polítiques migratòries que actualment generen tanta hostilitat.
Els testimonis de la Meriam i en Roberto que han estat acollits en famílies, demostraven
que l’hospitalitat és possible i que la pràctica d’aquesta és l’oportunitat de molts per a refer
la seva vida.
Durant la vetlla la lectura dels testimonis es va alternar amb cants meditatius
acompanyats per quatre músics, mentre l’il·lustrador Ignasi Flores va realitzar in situ un
mural de grans dimensions reclamant hospitalitat, a les portes mateixes del Centre
d’internament. Per acabar, es van recordar pel seus noms les 11 persones que han perdut
la vida desde que els CIE existeixen.

La vetlla va tenir un marcat caire interreligiós i culturalment divers. El Bisbe auxiliar de
Barcelona, Antoni Vadell Ferrer, va fer una breu salutació en mostra de suport i com a
signe de comunió recordant que el Setembre passat la Conferència Episcopal Espanyola
havia demanat el tancament de tots els CIE. Un poema del místic Ibn Arabí sobre l ’amor
va ser declamat en llengua àrab. Membres de les diferents entitats adherides (La Vinya,
Consell Islàmic de Catalunya, Asociación Mujeres Migrantes Diversas, Associació
Intercultural Diàlegs de Dones i l’Associació Irídia - Centre per la Defensa dels Drets
Humans, entre d’altres) van fer-se presents i van participar activament.
Reconeixem que, per a nosaltres, mentre no aconseguim tancar el CIE, aquest esdevé un
lloc sagrat, perquè són sagrades les vides de les persones internades i el seu patiment.
Per a nosaltres és de justícia la cura d'aquestes vides a través del servei,
l'acompanyament i la defensa dels seus drets. Des de Migra Studium seguirem
acompanyant i seguirem denunciant fins que el darrer CIE tanqui.
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
Diumenge de la Paraula i IV Setmana de la Bíblia
El dia 26 de gener de 2020, III diumenge de durant l’any, serà el Diumenge de la Paraula
de Déu, segons allò que disposa la Aperuit illis. I, la setmana posterior a aquest diumenge
(entre el 27 de gener i l’1 de febrer) se celebrarà, en les diòcesis amb seu a Catalunya, la
Setmana de la Bíblia. Així ho ha disposat la Conferència Episcopal Tarraconense, que la
patrocina.

Les entitats organitzadores de la Setmana de la Bíblia, l’Associació Bíblica de Catalunya,
el Centre de Pastoral Litúrgica, l’Editorial Claret, l’Abadia de Montserrat i Ràdio Estel –
Catalunya Cristiana han preparat el cartell de la IV Setmana de la Bíblia, amb el lema:
«Els obrí el sentit de les Escriptures» (Lc 24,45), amb sintonia amb la Carta apostòlica del
papa Francesc. Totes les parròquies i altres entitats de les diòcesis de Catalunya en
reben un exemplar. La pròxima serà la quarta edició d’una setmana dedicada a enfortir la
presència del text bíblic en les parròquies i comunitats, a refermar l’adhesió cordial a la
Paraula i a mostrar els tresors continguts en el text revelat.
Amb ocasió de la Setmana de la Bíblia, les parròquies i altres comunitats són animades a
emprendre alguna iniciativa a favor del text bíblic –al web www.setmanadelabiblia.cat s'hi
troben alguns suggeriments–. També es demana que les propostes siguin comunicades
als organitzadors mitjançant l’adreça e-mail setmanadelabiblia@gmail.com, per tal que
puguin aparèixer al web.
Amb ocasió de la IV Setmana de la Bíblia s'ha fet una edició- patrocinada per la
Conferència Episcopal Tarraconense, de 7 de les Cartes del Nou Testament per a ser
repartides gratuïtament a totes les comunitats. Els qui estiguin interessats poden
preguntar al seu bisbat on es poden retirar. En el cas de Barcelona, el repartiment es farà
a través dels arxiprestats.
A l'arxidiòcesi de Barcelona, a banda de les activitats que es duran a terme a les
parròquies, està previst un acte central a la Basílica de la Sagrada Família presidit per
Mons. Sergi Gordo que tindrà lloc dimarts dia 28 de gener a la Basílica de la Sagrada
Família: una meditació a càrrec del Dr. Armand Puig sobre “La basílica de la Sagrada
Família, la nova Jerusalem”, amb intervals d'orgue a càrrec del Sr. Juan de la Rubia. Serà
a les 8 del vespre amb entrada lliure, fins a completar aforament.
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Diumenge, 26 de gener
Barcelona
11h – Lectio Divina amb les lectures del dia
Els grups de “Maduración en la fe” i “Lectores de San Jerónimo”. Estarà oberta a tothom
que vulgui participar.
Casa de Betània
Carrer Bonavista, 37
08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
Sant Feliu de Llobregat
12:00h – Entronització de la Bíblia i benedicció
amb la presència del bisbe Agustí, s’invita a totes les esglésies del bisbat també a fer-ho.
Catedral de Sant Feliu
Pl. De la Vila, s/n – Sant Feliu de Llobregat

Urgell
Entronització de la Bíblia durant el III diumenge durant l’any

Dilluns, 27 de gener
Barcelona
19:45 a 21:00 – Escola d’Animació Bíblica i les Parròquies Sant Ferran, Sant Domènec,
Preciosíssima Sang i Medalla Miraculosa inauguran un Curs de Lectors mensual.
Més informació: quimil66@yahoo.es / 652 07 88 68
Parròqua de Sant Domènec
Calàbria 12
08015 Barcelona
Sant Feliu
19:15h – Aprofundir en el text bíblic (Lectio Divina): «Els obrí el sentit de les escriptures»,
Lc 24,45.
Parròquia Mare de Déu de Montserrat
C/ Mn. J. Verdaguer 151 (prop plaça Catalunya)
Sant Boi de Llobregat

Dimarts, 28 de gener
Barcelona
20:00h – La Basílica de la «Sagrada Família. La nova Jerusalem”
Tots els que vulguin assistir a l’acte, ho podran fer sense tiquet.
L’acte serà presidit pel bisbe auxiliar Sergi Gordo.
Meditació biblicoteológica.
Dr. Armand Puig. Rector de l’Ateneu universitari Sant Pacià.
Organista: Juan de la Rubia.
28 | 52

Lleida
19:30h – Les fonts bíbliques i els tapissos de la Seu Vella
Museu de Lleida
Carrer del Sant Crist, 1
25002 Lleida
Sant Feliu de Llobregat
18:00h – Lectura «Cartes del Nou Testament»
Lloc: Parròquia Sant Pere Apòstol
C/ Pau Casals,9 (Ciutat Cooperativa – Molí Nou)
Sant Boi de Llobregat
18:45h (a 19,45) – Meditació/Reflexió
• PRESENTACIÓ – INTRODUCCIÓ
• SALM 100 (99) (resat)
• PRESENTACIÓ DE LA LECTURA DE L’EVANGELI DE JOAN
• LECTURA: Jo. 4,43-54
• SILENCI
• INTERVENCIÓ DELS ASSISTENTS
• SILENCI
• PREGUEM, SALM 119 (118) B (resat)
• PREGÀRIES PERSONALS
• PARENOSTRE
• (cantat) SALM 117 (116) (cantoral 458)
Lloc: capella del Santíssim de la basílica de Santa Maria.
Santa Maria 12
Vilafranca del Penedès
Dimecres, 29 de gener

Lleida
20:00 Pregària biblica
IREL
Carrer Canonge Brugulat, 22
25003 Lleida

Dijous, 30 de gener
Urgell
20:30h – Conferència sobre “Els Salms, pregària de l’Església”, a càrrec de la Gna.
Trinitat Cabrero
Es repartirà a tots els assistents un exemplar del llibre dels salms.
Lloc: Casa de l’Església del Fener.
Carrer Sant Salvador, 9
AD500, Andorra La Vella
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Divendres, 31 de gener
Sant Feliu
19:30h – Aprofundir en el text bíblic (Lectio Divina): «Els obrí el sentit de les escriptures»,
Lc 24,36-49
Lloc: Despatx al costat de la Parròquia Santa Eulàlia
Passeig Jaume Balmes, 2
Pallejà
20:00h – Aprofundir en el text bíblic (Lectio Divina) obert a tothom que vulgui participar.
Texts del diumenge 2 de febrer – Presentació del Senyor.
Després de la Missa de 19:30h.
Lloc: salons de la Parròquia de Santa Magdalena.
Plaça Pare Miquel d’Esplugues, 1
Esplugues de Llobregat
933 71 01 38
https://maps.app.goo.gl/CtjKZBHQwzbM8RwD6

Dissabte, 1 de febrer

Sant Feliu
10:00h -Visita Cripta Colònia Güell
Manuel Medarde explicarà la simbologia dels elements bíblics que Gaudí
va utilitzar d’una forma insòlita en la Cripta.

Jornada de la infància missionera
Arquebisbat de Barcelona 21 gener 2020
En aquesta etapa es contempla com un infant
Jesús, amb Maria i Josep, haurà de sortir de
la seva terra i deixar la seva gent a causa de
la persecució que pateixen, i es podrà
conèixer i explicar la dimensió missionera de
l’estada de Jesús a terra estrangera. Així
mateix, la campanya vol promoure que els
més petits i les seves famílies ajudin als nens i
nenes d’arreu de la Terra. Com? Mitjançant la
pregària i l’ajuda econòmica.
El proper 26 de gener es durà a terme un
«Domund per nens» on es recolliran els
donatius dels més petits així com els adults que donin suport la causa. Pel curs 20192020 els nens estan recorrent el passatge de Jesús a Egipte, i aprenent a ser missioners
amb una mirada de solidaritat i acollida dels emigrants i refugiats, tant a l'Estat espanyol
com en el món sencer.
30 | 52

Premis i campaments
Per 7è any consecutiu, Infància Missionera convoca un
concurs estatal. Aquest any, els petits missioners, d’entre
6 i 12 anys, han de fer en grup un podcast, en el qual
expliquin amb creativitat el lema d’aquest any. Els premis
seran una Tablet, una subscripció a Gesto, i l’emissió del
treball a la ràdio.
Per primer cop, Obres Missionals Pontifícies organitza un
campament d’estiu estatal a Javier (Navarra) pels nens
d’Infància Missionera. És una aposta més per la formació
missionera més enllà de la Jornada. Serà del 27 de juny
al 4 de juliol per a nens i nenes de 4t a 6è de Primària.
Per tenir inscriure’s es pot fer a través del correu
electrònic infanciamisionera@omp.es
Qui són Infància Missionera
Infància Missionera és una xarxa mundial de nens,
present a 120 països, que es formen sobre la missió, i
ajuden els nens necessitats a les missions. Per això, els
nens tenen tot el protagonisme amb el lema “Els nens
ajuden els nens”. Aquesta és una xarxa pionera en la
defensa de la infància: es va fundar el 1843, vuitanta anys
abans de la Declaració dels Drets dels Infants a
Ginebra. Així mateix, està promoguda pel Papa, ja que
Infància Missionera és una de les Obres Missionals
Pontifícies (OMP), institució de la Santa Seu que fomenta
l’esperit missioner, i canalitza les ajudes de tot el món per
les missions.
Què fan?
Infància Missionera du a terme dues accions.
Primerament, sensibilitzar en la missió. Els nens aprenen
a ser missioners. Amb aquesta Obra Pontifícia
s’empodera als nens en la Missió de l’Església. Al llarg de
l’any es promouen per a ells activitats missioneres a
col·legis i catequesis a tot el món, convidant-los a pregar i a viure com petits missioners
en els seus ambients. Finalment, es vol ajudar els nens a les missions amb els diners que
donen els nens de tot el món es crea un Fons Universal de Solidaritat per projectes
destinats a la infància. El 2019, els petits missioners van aconseguir reunir a prop de 15
milions i mig d’euros, que van facilitar que 4 milions de nens poguessin tenir una vida
millor, amb una casa, educació, medicines; i conèixer a Jesús.
Infància Missionera a Espanya: dos milions d’euros enviats
El passat any 2019 va ser un gran any pels infants del món. Espanya va enviar prop de
dos milions d’euros. OMP Espanya té una aposta clara: mantenir la formació d’Infància
Missionera tot l’any i ho fa a través dels quadriennis, enguany descobrint a Jesús en la
seva fugida a Egipte.
4 milions de nens ajudats
Infància Missionera recull les aportacions dels nens missioners de tot el món. El tret
característic d’Infància Missionera és que tant els donants com els beneficiaris són nens.
No consisteix que els nens rics ajudin als nens desfavorits, sinó que tots els nens del món
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fan els seus donatius. Totes aquestes petites aportacions se sumen a
un Fons Universal de Solidaritat, que es posa a disposició del Papa, per
distribuir-ho entre els nens de les missions.
Fons Universal de Solidaritat d’Infància Missionera 2019
15.589.363,63€ enviats a projectes infantils a les missions, dels quals
1.935.321,71€ foren aportats per Espanya. En total, 4.335.796 nens
atesos als Territoris de Missió dels quals 172.177 foren ajudats per
Espanya. A més, 2.864 projectes finançats, dels quals 353 foren
assumits per Espanya. Infància Missionera ofereix cada any als 1.111
Territoris de Missió de forma equitativa una ajuda per cobrir despeses
generals i habituals de les diòcesis en l’atenció a la infància.
Els missioners donen prioritat en el treball a la transmissió de la fe.
Donen a conèixer a Jesús, i els valors de l’Evangeli als nens, i els obren
la possibilitat de ser missioners i ajudar al mateix temps els nens del
món. Infància Missionera sosté campaments, trobades de nens i
festivals, compra material escolar per catequesi o llibres de text.
Infància Missionera a Espanya
Obres Missionals Pontifícies
Espanya ha fet una gran aposta
per
fomentar
els
valors
d’Infància Missionera durant tot
l’any. Fa uns anys va renovar la
revista infantil Gesto, i ara
impulsa un procés de formació
missionera per als nens que
busca integrar-se a la pastoral
ordinària.
El projecte de formació “Amb
Jesús nen a la missió”, iniciat el
curs passat, és una proposta
pedagògica per treballar la
dimensió missionera dels nens,
oferint conèixer a Jesús, quan
era nen com ells. Com?
Mitjançant d’un recorregut per la
geografia que acull a Jesús
durant la seva infància.
Des d’OMP Espanya s’ofereixen
cada dos mesos als catequistes
i professors a través d’una
newsletter -inscripció oberta a la
pàgina web- 5 recursos, perquè
els nens treballin la seva relació
amb Déu, amb els seus
germans més propers, i amb el
món i la societat. A través de la
pregària i de les activitats, els
nens aprenen a ser missioners.
La revista Gesto segueix aquest recorregut i és una eina complementària en aquest
procés.
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2020, año de la enfermera y la matrona
Homenaje del Papa Francisco
Anita Bourdin
ZENIT – 19 enero 2020
El Papa Francisco elogió el «precioso trabajo» de las enfermeras y parteras al mencionar
que el Año 2020 está dedicado a ellas, este domingo 19 de enero de 2020, después del
Ángelus, e la Plaza de San Pedro, en presencia de decenas de miles de visitantes.
«Me complace recordar, dijo el Papa en italiano, que el año 2020 ha sido designado
internacionalmente como» El año de la enfermera y la matrona».

Al incluir también a las enfermeras en su saludo, el Papa subrayó su importancia al
servicio de la salud en el mundo: “Las enfermeras son los trabajadores de salud más
numerosos y más cercanos a los enfermos, y las comadronas quizás la más noble de las
tareas entre las profesiones»
El Papa invitó a orar por este personal de salud: “Oremos por todos ellos, para que
puedan ejercer su precioso trabajo lo mejor posible».
De hecho, la Junta Ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud ha designado 2020
como el «Año de las enfermeras y matronas», dice el sitio Infirmiers.com. La
recomendación fue hecha en Ginebra por el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director
General de la OMS .
2020 es también el año del bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale:
reconociendo su contribución a la salud y la humanidad, el Dr. Tedros dijo que las
enfermeras y las matronas juegan un papel vital para lograr la salud para todos. Esta es
una oportunidad especial para rendir homenaje, en 2020, a la contribución de la
enfermería a la salud de nuestro mundo
Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia (Italia), y ella murió a los
90, el 13 de agosto de 1910 en Londres (Gran Bretaña). Esta enfermera británica es
considerada una pionera en la enfermería moderna.
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Servei de Documentació:
« Siempre en camino, nunca desarraigados »
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Vimbodí i el Monestir de Poblet aconsegueixen enamorar Quim Masferrer
amb 'El Foraster'
Redacció
Tarragona digital 21 de gener 2020
El programa 'El Foraster' de TV3 va fer parada, ahir dilluns 20 de gener a la nit, a Vimbodí
i Poblet. Quim Masferrer va fer estada durant 48 hores en aquest poble de la Conca
de Barberà per visitar els principals atractius del lloc i descobrir de primera mà el conjunt
monàstic

El mestre vidrier Paco Ramos, del Museu del Vidre; el Clàudio, l'home que canta; l'Alfons
del cinema El Foment, i el Pere amb el seu ramat van ser els quatre cracs encarregats
de vertebrar el programa, tots ells recomanats per la Maite del bar més antic de
Vimbodí, que va ser l'autèntica guionista de la nit. A més, el cultiu de la tòfona del Cisco i
el Dídac, i la visita a la pirotècnia van ser alguns dels altres atractius que el personatge
televisiu va trobar al llarg del seu recorregut pel municipi.
Masferrer també va descobrir el Monestir
de Poblet, un dels conjunts monàstics més
importants d’Europa, de la mà d'un dels
guies més apassionats del territori. De fet,
el presentador de TV3 va reconèixer que
el David va aconseguir enamorar-lo amb
les seves explicacions i la bellesa
monumental del monestir.
Finalment, el programa va acabar d'una
manera espectacular amb un castell de
focs artificials gentilesa del Miquel, de la Pirotècnia Catalana, i el presentador va ser
l'encarregat d'encendre la metxa final.
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Pren-ne nota
actes, activitats, cursos,
seminaris, informacions, conferències,
exercicis, presentacions…
Monestir de Sant Pere de les Puel·les

Taller
de Cal·ligrafia

Iniciació a la lletra gòtica rotunda.
Nivell zero
amb la gna. Conxa Adell
Cal inscripció prèvia
Més informació [clic]

dissabte 1 de febrer
de les 9.45 del matí
a les 6 de la tarda

Agrupació Coral Matadepera
direcció: Rosa Ribera

Concert

cantata Tapestry of light
de Joseph M. Martin

diumenge 2 de febrer
a les 12 del migdia

preu: taquilla inversa

Taller d’Evangeli

Lectio divina en grup
amb la gna. Catalina Terrats

diumenge 2 de febrer
a les 5.45 de la tarda

La Regla de Sant Benet i la família

La Regla
de Sant Benet,
una eina actual

organitza Amigues i Amics
de la Comunitat del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les

diumenge 9 de febrer
de 10 del matí
a 5 de la tarda

Cal inscripció prèvia
Cartell [clic]

Taller de
Constel·lacions
Familiars
i Teràpia
Sistèmica
Recés
de Quaresma

El dirigeixen
Andreu Adrover Tirado
i Tòfol Salas Covas

del divendres 21
al diumenge 23 de febrer

Més informació [clic]
Preparem la Pasqua del Senyor
Cal inscripció prèvia si us quedeu a dinar

dissabte 29 de febrer
de les 10 del matí
a les 5 de la tarda
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Professió temporal – Puresa de Maria
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IV SETMANA DE LA BIBLIA
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Parròquia Mare de Déu del Carme

Hospital de Campanya de Santa Anna
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Hospital de Campanya de santa Anna
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Salesians
BACHILLERATO EN CIENCIAS
RELIGIOSAS
Presencial
Estos estudios ofrecen una visión
sintética del misterio cristiano con
una orientación educativa y pastoral,
propia del Carisma salesiano
organizado en cinco núcleos; una
base
humanísitico-filosófica,
el
Misterio de Cristo, el misterio de la
Iglesia, el misterio de la persona y la
acción pastoral.
Més informació

LICENCIATURA EN CIENCIAS
RELIGIOSAS
Presencial/online
Un complemento a los estudios de
Grado o Bachillerato en Ciencias
Religiosas
y
aporta
una
especialización pastoral en los
diversos ámbitos de la pastoral:
parroquial, educativa, de la salud, de
la acción social y de los MCS.
Més informació
CAPACITACIÓN ACADÉMICA DE
DOCENTES
DE
RELIGIÓN
CATÓLICA (DECA)
Online
Un conocimiento de los contenidos
básicos del misterio cristiano (Cristo,
Iglesia, Biblia...).
Una introducción esencial a los
principios fundamentales de la vida
cristiana (celebración litúrgica,
espiritualidad y praxis moral).
Una formación práctica en los
principios y criterios actuales de la
pastoral.
Més informació
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Cristianisme i Justícia
AULA VIRTUAL
El Aula Virtual es una plataforma pedagógica que permite seguir nuestros seminarios
estés donde estés, a través de internet y mediante unos materiales elaborados por los
profesores del equipo de Cristianisme i Justícia.
La plataforma está pensada también para fomentar la participación a través de un foro
que promueve el debate y la reflexión. Curso tras curso vamos incrementando nuestra
oferta virtual llegando así cada vez a más personas.
Los cursos del Aula Virtual se imparten en castellano.
INTRODUCCIÓN AL ISLAM
Conocer el islam es indispensable para entender una buena
parte de la actualidad informativa, y para interpretar grandes
episodios de la historia de la humanidad de los últimos siglos.
En este curso de islam online, ofrecemos una introducción al
islam tal como éste se entiende a sí mismo. Presentaremos los
“pilares” de esta religión además de algunos apuntes para el
diálogo interreligioso, la convivencia y la gestión pública de la
pluralidad religiosa.
Más información
Inicio: Martes 11 de febrero 2020
Profesores: Jaume Flaquer y Jordi López Camps
Inscripción
¿Existe Dios? La experiencia de Dios en un mundo que no da a Dios por
descontado
A lo largo de las diferentes sesiones nos preguntaremos qué
significa una experiencia de Dios donde la palabra “Dios” ha
perdido su antigua validez. ¿Podemos tomarnos aún en serio el
credo cristiano? ¿Es verdad que Jesús volverá “con gloria para
juzgar a vivos y a muertos”? ¿Acaso hemos de contentarnos
con una lectura en clave metafórica, como si la resurrección,
pongamos por caso, fuera un modo imaginativo de decir que la
causa de Jesús sigue en pie? ¿Podemos confesar aún que
Cristo es el Señor, esto es, aquel de quien depende el sí o el no
de nuestra entera existencia?
Más información
Inicio: Martes 11 de febrero 2020
Profesor: Josep Cobo
Inscripción
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La noviolencia. Una propuesta bíblica de resolución de conflictos para el momento
actual
La experiencia del pueblo de Israel es contada a través de
pasajes y lenguajes a veces muy violentos. ¿Es ese el estilo
del Dios que los impulsaba? Por otro lado, Jesús atestigua
otra respuesta al mal, dando su vida en la cruz. ¿Estamos
hablando del mismo Dios? Creer en un Dios que resuelve el
mal aplastándolo, o bien en uno que procura recuperar al
malvado, tiene serias consecuencias en nuestras decisiones
políticas, sociales, económicas, domésticas... En este curso
profundizaremos algunos textos bíblicos, interrogándonos
sobre esta clave de fondo: ¿es Dios violento o noviolento?
Más información
Inicio: Martes 11 de febrero 2020
Profesor: Joan Morera
Inscripción
El peregrino Ignacio: una inspiración para nuestra peregrinación vital
Trabajaremos a partir de la lectura de la Autobiografía de san
Ignacio, donde él mismo se autodenomina “peregrino”, con el objetivo
de hacer también una lectura de la propia biografía, de nuestra
propia “peregrinación”. Quien sabe si, como él, somos capaces de
percibir que “Dios nos ha ido conduciendo como un maestro de
escuela conduce a un niño”.
Más información
Inicio: Martes 11 de febrero 2020
Profesor: Carles Marcet
Inscripción
El Corán, un libro eterno…con historia de composición
El Corán es el libro sagrado del islam. Grupos muy diversos que se
autoconsideran islámicos se refieren a él para justificar barbaridades,
defender la misericordia o fundamentar una alta mística esotérica.
¿Cómo un texto puede soportar semejantes interpretaciones
contradictorias? El Libro sagrado, como veremos, es concebido como
Libro celeste eterno, increado con un rol semejante al Logos cristiano.
Más información
Inicio: Martes 11 de febrero 2020
Profesor: Jaume Flaquer
Inscripción
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Introducción a la Teología feminista. Miradas de las mujeres creyentes
Durante este curso descubriremos que es la Teología
feminista y cómo se relaciona el género con la experiencia de
Dios. Nos adentraremos también en los fundamentos y la
historia del feminismo cristiano y en la lectura bíblica desde
una perspectiva feminista, así como en las luchas, encuentros
y desencuentros eclesiales que ha suscitado.

Más información
Inicio: Martes 10 de marzo 2020
Profesoras: Sílvia Martínez Cano y Amparo Navarro
Inscripción

ISCREB
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Gira de l’Escolania per Rússia i Noruega
Dijous 23, els 43 nois que formen el cor cantaran a la Casa
Internacional de la Música de Moscou i dissabte 25 a l’Església de la
Trinitat d’Oslo
Montserrat, gener de 2020. L’Escolania ha estat convidada de nou a Moscou (Rússia).
Participarà en un festival internacional de música de Nadal, un certamen en el qual ja va
actuar l’any 2013 i que enguany, en complir el desè aniversari, han volgut tornar a
convidar el cor que més els ha agradat durant aquests deu anys, que ha estat l’Escolania
de Montserrat. I de Moscou es desplaçarà fins a Oslo (Noruega), on els escolans faran un
intercanvi amb el cor de nois de la catedral de la capital escandinava, que el juny de 2018
va visitar Montserrat i van tenir ocasió de dinar junts i de cantar plegats a la Basílica de
Santa Maria.
El concert a Moscou tindrà lloc a l’Auditori Dom Musike (Performing Arts Center), Casa
Internacional de la Música, dijous 23 de gener, a les 19h; mentre que a Oslo actuaran a
l’Església de la Trinitat (Trefoldighetskirken) dissabte 25 de gener, a la tarda. Aquest serà
el primer cop que l’Escolania viatja a Noruega.
En els darrers 50 anys, l’Escolania ha ofert concerts en 22 països. El que més visitat ha
estat França (12 vegades), seguit d’Alemanya i d’Itàlia (8 cops cadascun), Bèlgica (5),
Rússia (3), Àustria (2), Estats Units (2, i també un cop Puerto Rico), Holanda (2), Hongria
(2), Japó (2), Luxemburg (2), Polònia (2), Portugal (2), Anglaterra (1), Canadà (1), Irlanda
(1), Israel (1), Mònaco (1) i Xina (1).

Sant Enric d’Ossó a Vinebre i Tortosa
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Delegació de Vida Consagrada de Terrassa
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Germanes Josefines de la Caritat
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Tria Escola Cristiana
Una campanya per accentuar elsentit de pertinença i d’unitat
Quan al gener de 2014 anunciàvem el naixement de la marca Escola Cristiana de
Catalunya, comentàvem que les nostres escoles ja eren una referència de l’ensenyament
concertat a Catalunya, per presència i implantació. Un punt de remissió que a hores d’ara
continua essent actual i efectiu. Les dues terceres parts de l’alumnat concertat de
Catalunya ho fa a les nostres aules. Els pares i mares de més de 256.000 nens i nenes,
nois i noies confien en els nostres projectes educatius, també en el nostre Ideari, que té
vocació de compromís, qualitat i equitat des del missatge de Jesús en un clima de
llibertat.
Al llarg d’aquests sis anys,els components de la campanya han anat evolucionant. És del
tot lògic i raonable, perquè tot i compartir un element d’identitat comuna -com és el logo
“Escola Cristiana de Catalunya”-, aquesta imatge comparteix i complementa les més
pròpies i específiques de cada centre o de cada institució. Això és d’aquesta manera i és
bo. Els nostres carismes, rics i essencialment definidors, són força vital, energia espiritual
que s’han de desplegar, encarnar-se, adaptar-se als temps i als llocs, als contextos
socioculturals i a les necessitats de la gent i dels entorns, mantenint l'essència
fundacional. Treballem tots en comunió i en unitat per fer-ho possible.
Una proposta que està impregnada d’uns trets llargament reiterats però absolutament
actuals, que respon a la nostra diversitat manifesta en un llarg i comú camí històric i unes
característiques compartides en l’essència dels nostres carismes i projectes:
• defensem la llibertat d’ensenyament i el pluralisme educatiu que comporta l’exercici
d’aquesta llibertat
• defensem el dret d’elecció de centre educatiu per part de les famílies com a expressió
del dret que llurs fills/es rebin una educació d’acord amb les seves conviccions
• volem que la nostra oferta educativa estigui oberta a totes les famílies, sense cap
mena de discriminació; per això defensem el model de concert com una manera de fer
efectiu el dret de tothom a l’educació en un règim de llibertat
• concebem l’escola i l’educació prioritàriament com un servei d’interès públic i, tot i
procurar la sostenibilitat de les nostres institucions, n’excloem qualsevol afany de lucre
• creiem en la necessitat d’un sistema estable perquè els centres -exercint el principi
d’autonomia- i els professors puguin desplegar amb confiança i motivació la seva tasca
envers l’alumne i la seva educació
• aportem una identitat cristiana a tota l’escola que vol viure segons l’ensenyament de
Jesús, el Crist, i que queda recollida en el caràcter propi i en el projecte educatiu de
l’escola
• i, d’acord, amb aquests valors que ens orienten, volem que tots els nostres alumnes
tinguin autèntiques possibilitats de reeixir a l’escola.
Per tot plegat, podem afirmar col·lectivament -i amb plena responsabilitat- que estem
compromesos amb l’educació de qualitat per a tothom.
Donem el tret de sortida a la campanya d’enguany emmarcats en un conjunt de reptes
gens menyspreables. El model educatiu recollit a la Llei d’Educació de Catalunya, un
espai de convivència entre escola pública i escola concertada, està amenaçat. Un
conjunt de factors diferents, on podem incloure la davallada demogràfica, la crisi
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econòmica, les sensibilitats socials i polítiques crítiques, han instal·lat un discurs que
intenta acumular justificacions per desacreditar i erradicar l’escola concertada.
En aquest context social i cultural, ens cal tot l’esforç i l’encert per donar-hi resposta. Ens
pertoca com a escola cristiana irradiar la nostra identitat i els nostres valors en el
món, allunyats de complexos, bandejant la por, singularitzant la nostra proposta
educativa i persuadint la ciutadania del valor que té la cosmovisió que presentem.
Això exigeix audàcia, coherència, pouar en les fonts d’inspiració i traduir-les en el
llenguatge actual; un desafiament de primer ordre que exigeix, a la vegada, imaginació i
memòria. I pensar i acceptar que hem de ser capaços d’enfrontar-nos a aquesta
realitat com una força col·lectiva, com una realitat cohesionada, on aquesta
campanya és una dent més de l’engranatge.
En aquest sentit, s’ha actualitzat i millorat la pàgina web de www.triaescolacristiana.cat, a
la qual, com ja sabeu, es va incorporar el blog de noticies Vida de les Escoles, al
qual poden accedir les famílies que cerquin escola quan es facin consultes d’escoles
mitjançant el cercador del web a la fitxa informativa de cada centre, i disposaran de l’ampli
ventall d’activitats que dueu a terme en el vostre dia a dia.
Engranar bé campanya conjunta, campanya institucional i campanya de cada
escola ens fa sumar. Esperem que feu vostres tots els elements de la campanya i que
els utilitzeu amb la màxima insistència.

2020
GENER
18-25 ds-ds Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)
26
dg Diumenge de la Paraula de Déu
Reunió dels responsables congregacionals de
comunicació
27
dl
Jornada formativa de responsables de formació inicial
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
28
30

dm
dj

Dia mundial contra l’escalfament terrestre
Dia de la No-violència i la Pau

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

Secretari general de l’URC
Director del CEVRE
Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE
Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos
933 024 367

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com http://www.urc.cat
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