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Ressons de la Jornada Mundial de la Vida Religiosa en el marc del Fòrum
El lema del Fòrum:
“Tinguem la mirada
fixa en Jesús”
El papa Francesc a
la festa de la Vida
Consagrada:
“Jo, cap a qui
oriento la meva
mirada: cap al
Senyor o cap a mi
mateix?”
Dos tipus de
mirada;: la mirada
mundana i la
mirada evangélica
La mirada d’Antoni Puigverd en la jornada de formació
permanent del proper dissabte, 8 de febrer.

«La vida religiosa, avui: un
senyal estrident de llibertat»

JORNADA MUNDIAL DEL MALALT
11 de febrer de 2020

D’entrada
Aquesta setmana, L’Horeb recull molts textos referents a la vocació religiosa i a la
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El Fòrum continua de manera constant i senzilla
entrant en les nostres pregàries personals i dinàmiques comunitàries. En canvi, els dos
temes d’entrada reflecteixen per una banda una greu preocupació per la (in)justícia, tot
connectant amb el sentiment del salmista, i per altra la prioritat de la convivència ordinària,
element bàsic de la fraternitat, sovint dinamitada per una susceptibilitat a flor de pell.

Salm 94 (93) sobre la (in)justícia
El llibre dels salms, integrat per 150 pregàries, toca temes vitals. Nodreixen les arrels
humanes profundes i eleven l’espiritualitat a nivells altíssims. Malgrat la distància cultural
amb el temps que vivim, sembla que gaudeixen d’una actualitat sorprenent. La redacció
es remunta a una antiguitat entre 2.500 i 2.000 anys. Alguns salms, hereus del seu
moment històric, reflecteixen un llenguatge i uns plantejaments que requereixen
interpretació. Però la majoria s’entenen sense necessitat de glossar-los. Quan una
persona està deprimida i enfonsada per alguna circumstància de la seva vida, el salm 130
ve com anell al dit: «Des de l’abisme et crido, Senyor.»

L’hora menor del dimecres de la quarta setmana de la litúrgia de les hores inclou el salm
94 (93), que invoca el Déu de la justícia. El salmista s’interroga davant del triomf dels
injustos, que són amics de males arts i que trepitgen el poble del Senyor, i perjudiquen
especialment els forasters, els orfes i les vídues, les tres categories més vulnerables de la
societat d’aquell temps. El salmista confia en el suport del Senyor, malgrat que el
diagnòstic és tremendament cru: «Us podeu avenir amb un tribunal corromput, que
inventa delictes en nom de la llei? Ni que ells atemptin contra la vida del just, i condemnin
a mort l’innocent, tinc en el Senyor la muralla on emparar-me, em refugio en la roca del
meu Déu. Es tornaran contra ells les seves males arts, el Senyor, el nostre Déu, els
destruirà, víctimes del mal que havien tramat.» El salmista, com qualsevol persona
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honrada, somia que «els tribunals donaran sentències justes, i els homes rectes les
aprovaran». L’administració de justícia és una de les tasques més delicades de qualsevol
època de la història. En les seves sentències es poden inocular, gairebé de manera
imperceptible, elements personals i ideològics que les invaliden. Aquest salm 94 (93), en
moments en què el poder judicial està dalt de tot, és apte per confiar en la justícia de Déu
i per destacar la responsabilitat greu de les persones que firmen sentències.

Susceptibilitat
Una paraula, un comentari, una mirada… de vegades n’hi ha prou per ofendre fàcilment
una persona. Quan no existeix la capacitat d’encaixar una vida ordinària raonable, la
susceptibilitat es col·loca en primer pla i l’individu es considera ofès. Qualsevol petitesa pot
generar un incendi emocional i fer aflorar el caràcter primmirat. Les relacions humanes es
compliquen perquè sempre cal tractar l’interlocutor amb draps calents perquè no es
produeixi cap greuge per qualsevol menudesa.

És veritat que avui se senten moltes barbaritats. Els mitjans de comunicació difonen
declaracions de mal gust. Les xarxes socials estan plenes d’insults, de falsedats i de
greuges. Se substitueix l’argument per la injúria. L’imperi de la testosterona i de l’emoció
fràgil en l’àmbit de la convivència. Curiosament, els que més insulten i són més
intransigents es mostren més susceptibles davant de qualsevol comentari.
Una de les conseqüències més menyspreables de la susceptibilitat dels grans es projecta
en el món dels infants i dels joves quan es facilita que es converteixin en éssers primmirats.
Qualsevol cosa els ofèn i els molesta, els enfebleix i en neutralitza la capacitat de
convivència. Cal saber distingir entre el que és essencial i el que és accessori, la causa
important del pretext sense rellevància.
Fer-se respectar és clau, però no tot implica una falta de respecte. No obstant això, el poder
dels mass media pot destruir fàcilment la fama d’una persona. Manuel Castells va afirmar
en un dels seus articles: «Les xarxes socials no són l’àmbit de la llibertat, sinó l’espai de
lluita per la llibertat.» Ben cert. La reflexió que faig no pot oblidar el context de la vida
quotidiana, que és el més valuós. Relacions amb els familiars, amics, companys de feina,
veïns, vianants… Quanta susceptibilitat! El mínim contacte es converteix en agressió. En el
dia a dia molta gent es crema i s’indigna per qualsevol menudència. Més tolerància,
simpatia i sentit de l’humor ens farien la vida més agradable a tots.
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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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La bústia del Fòrum
urcforum2020@gmail.com

Després de les reunions
comunitàries, es prega que
s’enviin, redactats de manera
breu i clara, a l’adreça els punts
més significatius, que es volen
compartir amb les altres
comunitats i que seran recollits i
oportunament tramesos a totes
les comunitats de Catalunya
urcforum2020@gmail.com
Aquesta bústic està oberta a
totes les persones que participen
al Fòrum i que volen compartir
els seus pensaments, iniciatives,
sentiments...
Recordeu l’adreça!!!
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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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Exercicis Espirituals a Montserrat
amb el suport de l’URC - Estiu 2020
EE1

Dates: 13 al 19 de juliol de 2020, dl.-dg.

A la recerca de la felicitat
Efrem de Montellà, monjo
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 19 després de dinar
Preu: 335 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020

EE2

Dates: 17 a 23 d’agost de 2020, dl.-dg.

Els fruits de l’Esperit: pau, goig, amor...
Anton Gordillo, monjo
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h)
Final: dia 23 després de dinar
Preu: 335 € (tot inclòs)
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2020
Forma d’inscripció:
1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC
a. pel web: www.urc.cat a l’enllaç
b. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),
c. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona,
11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a
divendres, de 09,00h a 13,00h.
Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal,
correu electrònic i telèfon de contacte.
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places
2. Segon pas: confirmació de la plaça.
Es rebrà resposta a la sol·licitud. Cas que sigui afirmativa perquè hi hagi places
disponibles, podrà passar-se al tercer pas.
3. Tercer pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça,
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació.
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
ES 37 2100 3040 0622 0034 0826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1
(Montserrat, 13-19 juliol) o EE2 Montserrat, 17-23 agost)
Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina
les inscripcions.
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JORNADA MUNDIAL DE VIDA
CONSAGRADA: RESSONS
FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR
HOMILIA DEL PAPA FRANCESC
Basílica Vaticana
Sábado, 1 de febrero de 2020
«Mis ojos han visto a tu Salvador» (Lc 2,30). Son las palabras de Simeón, que el Evangelio
presenta como un hombre sencillo: un «hombre justo y piadoso», dice el texto (v. 25). Pero
entre todos los hombres que aquel día estaban en el templo, sólo él vio en Jesús al
Salvador. ¿Qué es lo que vio? Un niño, simplemente un niño pequeño y frágil. Pero allí vio
la salvación, porque el Espíritu Santo le hizo reconocer en aquel tierno recién nacido «al
Mesías del Señor» (v. 26). Tomándolo entre sus brazos percibió, en la fe, que en Él Dios
llevaba a cumplimiento sus promesas. Y entonces, Simeón podía irse en paz: había visto la
gracia que vale más que la vida (cf. Sal 63,4), y no esperaba nada más.

También vosotros, queridos hermanos y hermanas consagrados, sois hombres y mujeres
sencillos que habéis visto el tesoro que vale más que todas las riquezas del mundo. Por eso
habéis dejado cosas preciosas, como los bienes, como formar una familia. ¿Por qué lo
habéis hecho? Porque os habéis enamorado de Jesús, habéis visto todo en Él y,
cautivados por su mirada, habéis dejado lo demás. La vida consagrada es esta visión. Es
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ver lo que es importante en la vida. Es acoger el don del Señor con los brazos abiertos,
como hizo Simeón. Eso es lo que ven los ojos de los consagrados: la gracia de Dios que se
derrama en sus manos. El consagrado es aquel que cada día se mira y dice: “Todo es don,
todo es gracia”. Queridos hermanos y hermanas: No hemos merecido la vida religiosa, es
un don de amor que hemos recibido.
Mis ojos han visto a tu Salvador. Son las palabras que repetimos cada noche en
Completas. Con ellas concluimos la jornada diciendo: “Señor, mi Salvador eres Tú, mis
manos no están vacías, sino llenas de tu gracia”. El punto de partida es saber ver la gracia.
Mirar hacia atrás, releer la propia historia y ver el don fiel de Dios: no sólo en los grandes
momentos de la vida, sino también en las fragilidades, en las debilidades, en las miserias.
El tentador, el diablo insiste precisamente en nuestras miserias, en nuestras manos vacías:
“En tantos años no mejoraste, no hiciste lo que podías, no te dejaron hacer aquello para lo
que valías, no fuiste siempre fiel, no fuiste capaz…” y así sucesivamente. Cada uno de
nosotros conoce bien esta historia, estas palabras. Nosotros vemos que eso, en parte, es
verdad, y vamos detrás de
pensamientos y sentimientos
que nos desorientan. Y
corremos el riesgo de perder
la brújula, que es la gratuidad
de Dios. Porque Dios siempre
nos ama y se nos da, incluso
en nuestras miserias. San
Jerónimo daba tantas cosas
al Señor y el Señor le pedía
cada vez más. Él le ha dicho:
“Pero, Señor, ya te he dado
todo, todo, ¿qué me falta?” —
“tus pecados, tus miserias,
dame tus miserias”. Cuando
tenemos la mirada fija en Él,
nos abrimos al perdón que
nos
renueva
y
somos
confirmados por su fidelidad.
Hoy podemos preguntarnos:
“Yo, ¿hacia quién oriento mi
mirada: hacia el Señor o
hacia mí mismo?”. Quien
sabe ver ante todo la gracia
de Dios descubre el antídoto
contra la desconfianza y la
mirada mundana.
Porque sobre la vida religiosa se cierne esta tentación: tener una mirada mundana. Es la
mirada que no ve más la gracia de Dios como protagonista de la vida y va en busca de
cualquier sucedáneo: un poco de éxito, un consuelo afectivo, hacer finalmente lo que
quiero. Pero la vida consagrada, cuando no gira más en torno a la gracia de Dios, se
repliega en el yo. Pierde impulso, se acomoda, se estanca. Y sabemos qué sucede: se
reclaman los propios espacios y los propios derechos, uno se deja arrastrar por habladurías
y malicias, se irrita por cada pequeña cosa que no funciona y se entonan las letanías del
lamento —las quejas, “el padre quejas”, “la hermana quejas”—: sobre los hermanos, las
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hermanas, la comunidad, la Iglesia, la sociedad. No se ve más al Señor en cada cosa, sino
sólo al mundo con sus dinámicas, y el corazón se entumece. Así uno se vuelve rutinario y
pragmático, mientras dentro aumentan la tristeza y la desconfianza, que acaban en
resignación. Esto es a lo que lleva la mirada mundana. La gran Teresa decía a sus monjas:
“ay de la monja que repite ‘me han hecho una injusticia’, ay”.
Para tener la mirada justa sobre la vida, pidamos saber ver la gracia que Dios nos da a
nosotros, como Simeón. El Evangelio repite tres veces que él tenía familiaridad con el
Espíritu Santo, que estaba con él, lo inspiraba, lo movía (cf. vv. 25-27). Tenía familiaridad
con el Espíritu Santo, con el amor de Dios. La vida consagrada, si se conserva en el amor
del Señor, ve la belleza. Ve que la pobreza no es un esfuerzo titánico, sino una libertad
superior, que nos regala a Dios y a los demás como las verdaderas riquezas. Ve que la
castidad no es una esterilidad austera, sino el camino para amar sin poseer. Ve que la
obediencia no es disciplina, sino la victoria sobre nuestra anarquía, al estilo de Jesús. En
una de las zonas que sufrieron el terremoto en Italia —hablando de pobreza y de vida
comunitaria—
un
monasterio
benedictino
había
quedado
completamente destruido y otro
monasterio invitó a las monjas a
trasladarse al suyo. Pero se
quedaron poco tiempo allí: no eran
felices, pensaban en el lugar que
habían dejado, en la gente de allí. Y
al final decidieron< volverse y hacer
el monasterio en dos caravanas. En
vez de estar en un gran monasterio,
cómodas, estaban como las pulgas,
allí, todas juntas, pero felices en la
pobreza. Esto sucedió este último
año. Una cosa hermosa.
Mis ojos han visto a tu Salvador.
Simeón ve a Jesús pequeño,
humilde, que ha venido para servir
y no para ser servido, y se define a
sí mismo como siervo. Dice, en
efecto: «Ahora, Señor, puedes
dejar a tu siervo irse en paz» (v.
29). Quien tiene la mirada en Jesús aprende a vivir para servir. No espera que comiencen
los demás, sino que sale a buscar al prójimo, como Simeón que buscaba a Jesús en el
templo. En la vida consagrada, ¿dónde se encuentra al prójimo? Esta es la pregunta:
¿Dónde se encuentra el prójimo? En primer lugar, en la propia comunidad. Hay que pedir la
gracia de saber buscar a Jesús en los hermanos y en las hermanas que hemos recibido. Es
allí donde se comienza a poner en práctica la caridad: en el lugar donde vives, acogiendo a
los hermanos y hermanas con sus propias pobrezas, como Simeón acogió a Jesús sencillo
y pobre. Hoy, muchos ven en los demás sólo obstáculos y complicaciones. Se necesitan
miradas que busquen al prójimo, que acerquen al que está lejos. Los religiosos y las
religiosas, hombres y mujeres que viven para imitar a Jesús, están llamados a introducir en
el mundo su misma mirada, la mirada de la compasión, la mirada que va en busca de los
alejados; que no condena, sino que anima, libera, consuela, la mirada de la compasión. Es
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ese estribillo del Evangelio, que hablando de Jesús repite frecuentemente: “se
compadeció”. Es Jesús que se inclina hacia cada uno de nosotros.
Mis ojos han visto a tu Salvador. Los ojos de Simeón han visto la salvación porque la
aguardaban (cf. v. 25). Eran ojos que aguardaban, que esperaban. Buscaban la luz y vieron
la luz de las naciones (cf. v. 32). Eran ojos envejecidos, pero encendidos de esperanza. La
mirada de los consagrados no puede ser más que una mirada de esperanza. Saber
esperar. Mirando alrededor, es fácil perder la esperanza: las cosas que no van, la
disminución de las vocaciones… Otra vez se cierne la tentación de la mirada mundana, que
anula la esperanza. Pero miremos al Evangelio y veamos a Simeón y Ana: eran ancianos,
estaban solos y, sin embargo, no habían perdido la esperanza, porque estaban en contacto
con el Señor. Ana «no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones
noche y día» (v. 37). Este es el secreto: no apartarse del Señor, fuente de la esperanza. Si
no miramos cada día al Señor, si no lo adoramos, nos volvemos ciegos. Adorar al Señor.
Queridos hermanos y hermanas: Demos gracias a Dios por el don de la vida consagrada y
pidamos una mirada nueva, que sabe ver la gracia, que sabe buscar al prójimo, que sabe
esperar. Entonces, también nuestros ojos verán al Salvador.
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada
Braz de Aviz: un recurs en diàleg amb el món
Bianca Fraccalvieri y Gabriella Ceraso. Vatican News 01 febrero 2020
“¡Jesús no nos eligió y envió para ser los más numerosos! Nos llamó a una misión”. Estas
son las palabras del Papa Francisco, pronunciadas en el encuentro con los sacerdotes
durante el Viaje Apostólico a Marruecos en 2019, elegido para la XXIV Jornada Mundial
de la Vida Consagrada el 2 de febrero. Desafíos, renovación, recursos: los aspectos que
preocupan a los consagrados y consagradas hoy en día. Hablamos de ellos con el
Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica.

En vísperas de la XXIV Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el 2 de febrero, memoria
litúrgica de la Presentación de Jesús en el Templo, el Papa presidirá esta tarde a las 17
horas el rito de las Primeras Vísperas en la Basílica de San Pedro, volviendo a dirigirse a
aquellos que en el mundo se consagran a Dios en un Instituto específico y haciendo
hincapié en la importancia de la vida religiosa para la Iglesia y la sociedad. “La vida
consagrada no es supervivencia, es vida nueva”, decía Francisco el año pasado en esta
misma ocasión, y "es un recurso" que vive a través de los siglos, añade hoy al micrófono
de Bianca Franccalvieri, el Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el Cardenal João Braz de Aviz. El
Purpurado en nuestra entrevista se detiene en la relación personal con Dios, como punto
de referencia para todas las vocaciones cristianas incluso en casos de dudas y segundas
reflexiones, y destaca la contribución que el Papa Francisco, incluso con su impulso
reformista dentro de la Iglesia, está marcando el camino de los consagrados y
consagradas:
R.- Creo que todo el mundo de la vida consagrada es un recurso, mucho más que un
desafío, sobre todo porque la vida consagrada no nació ayer y esto significa que hay una
estabilidad de valores que atraviesa los siglos. Y esto, sabemos, también se aplica al
momento presente. Pero no debemos olvidar que este camino que estamos haciendo con
el Papa Francisco de la reforma de la Iglesia implica también la reforma de la vida
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consagrada y, en este sentido, hay cosas que cambian porque hay un diálogo con la
cultura, una escucha, un ser insertado en el Pueblo de Dios, todas las cosas que estamos
tratando de recuperar incluso para la vida consagrada contemplativa, porque no está
dicho que el contemplativo o la contemplativa, no tenga ninguna relación con las personas
de afuera, no, no es verdad, el Papa dice que dan testimonio donde viven, en las diversas
actividades que realizan, ya sea en la educación, la salud, los compromisos sociales, pero
sobre todo porque hay en ellos una forma de "vocación" que es típica del modo de vida de
las personas consagradas y este me parece el punto que nos hace, hoy, en cierto sentido,
aceptar también los desafíos del cambio.
Eminencia, sabemos que uno de los mayores problemas son también las personas
que en cierto momento deciden abandonar la Consagración. Me gustaría que dejara
un mensaje para estas mismas personas que hoy se encuentran en una
encrucijada, ya sea para continuar o simplemente para abandonar este camino.
R.- Les diría a todos ustedes, como me digo a mí mismo: la fidelidad es algo que debe
conquistar cada día. Nuestra fidelidad debe hacernos, como dice el Papa Francisco,
volver a esa primera mirada de Dios hacia nosotros. Está ahí, lo importante. Es decir, no
se trata de si hemos tenido esta casa o esta orden. Esta mirada del Señor hacia nosotros,
¿Dónde está? ¿Cómo fue? ¿Y qué me dijo
en ese momento? Y si esta cosa está clara,
sabemos desde allí que hay que dar el
siguiente paso. Es decir, si nosotros nos
apoyamos sólo en la capacidad de superar
los problemas, nuestra inteligencia, la
estabilidad que tal vez podríamos tener en
alguna congregación, digamos la inmadurez
de tantos puntos de nuestra personalidad, todo esto nos saca un poco del camino. Es
decir, esto debe formar parte de una síntesis más amplia que tenga como fondo esta
relación personal con Jesús, y esto para nosotros, en todas las vocaciones cristianas, es
el punto central. Verdaderamente es una dificultad para nuestra mentalidad hoy en día,
mantener nuestros compromisos sólo cuando nos hacen felices. El Papa dice que si
Jesús hubiera mantenido su fidelidad sólo cuando estaba feliz y ni siquiera en la cruz, no
tendríamos la salvación hoy. Es decir, hay un "pasaje que es estrecho", y él lo dice, "quien
quiera ir tras él, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz". Pero esto no es una cosa vacía,
sin nombre, esto tiene detrás una experiencia de amor que tiene con nosotros. Y pienso
en ustedes, consagrados, consagradas, que sienten este problema o que sienten este
tormento interior: deberíamos estar más juntos, ayudarnos más, pero hacer preguntas
reales y dar pasos reales hacia las respuestas, sólo así creo que podremos dar un
testimonio en el que otros vendrán a caminar con nosotros.
¿Qué impulso ha dado el Santo Padre a la vida consagrada en los últimos años?
R.- La primera palabra que nos dijo en el año 2015, el año de la vida consagrada, era que
nos hablaba a nosotros, no sólo como Papa, sino también como religioso. Es decir, su
alma es la de una persona consagrada. Entonces el Papa también tiene, digamos, toda la
experiencia de un Carisma que ha vivido fuertemente en su vida y que es su identidad.
Más allá de esto, está también su manera de hacer que es muy coherente frente a tantos
puntos del Evangelio que la Iglesia tendrá que retomar: el contacto y el amor con los
pobres, la simplificación de las estructuras, la autenticidad de la vida no la duplicidad, el
testimonio auténtico del Evangelio y así sucesivamente. Y todas estas cosas son puntos
fuertes de la vida consagrada. Luego nos dio, digamos, un impulso muy, muy claro que
nos ha ayudado a reflexionar sobre el camino de la vida consagrada hoy. En el Papa
tenemos un punto de firmeza muy grande.
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Els bisbes parlen
MONS. ROMÀ CASANOVAS
Bisbe de Vic
2 de febrer de 2020
La festa de la Presentació del Senyor és un dia
molt propici per a posar la mirada en la vida
religiosa en el si de l’Església; i encara més, per
a fer-ho en els religiosos i religioses presents en
la nostra diòcesi de Vic. Aquesta festa, tot mirant
Crist, el consagrat del Pare, redescobrim que els
cristians, en raó del baptisme som consagrats al
Senyor: som del Senyor! I, d’entre els cristians,
alguns són cridats a lliurar-se del tot al Senyor,
consagrant-se per mitjà dels vots evangèlics:
pobresa, castedat i obediència. Aquests són els
religiosos i els qui viuen com a consagrats en
diferents carismes, tant de vida monàstica com
apostòlica. Encara que tots viuen la
contemplació i la missió que són pròpies de la vida cristiana.
La vida religiosa a casa nostra viu amb lluita i esperança. Lluita i esperança en uns
moments en què, quan la fe cristiana es va afeblint, o desapareixent del tot, de tantes
persones, el nombre dels religiosos disminueix juntament amb una mitjana d’edat molt
elevada. Moltes comunitats han de deixar la seva presència en els pobles i ciutats del
nostre país; i moltes congregacions han de remodelar la seva organització amb la fusió de
províncies religioses, deixant algunes de tenir el seu superior entre nosaltres. Lluita i
esperança en les dificultats d’un canvi d’època que demanen de tots nosaltres més i més
fidelitat. No és pas –com dic molt sovint– l’hora de les lamentacions, ni l’hora de les
sospites ni les condemnes fàcils, ni l’hora de les enyorances d’altres temps que ja han
passat; sinó que és l’hora de Déu per a continuar lluitant amb esperança.
En aquesta mateixa línia –entenc jo– els membres de la vida religiosa a casa nostra han
pensat, en l’avinentesa del vint-i-cinquè
aniversari del Congrés de la Vida Religiosa de
Catalunya i la celebració del quarantè
aniversari de la constitució de la Unió de
Religiosos de Catalunya, la realització d’un
Fòrum: Vida religiosa-Catalunya 2020. En
aquest Fòrum volen escoltar Déu i les
necessitats profundes dels homes i dones del
nostre temps, reflexionant sobre el que veuen i
senten per discernir quina ha de ser la resposta
de la vida religiosa avui i aquí. La lluita i
l’esperança dels religiosos i religioses serà vida
per a les nostres comunitats cristianes, perquè
per a la santedat i la missió de tots, els
religiosos aporten la seva vida consagrada per
a glòria de Déu i bé de la humanitat
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MONS. JOAN PLANELLAS
Arquebisbe de Tarragona
2 de febrer de 2020
Benvolguts,
Érem al vespre en unes colònies de muntanya, a l’hora
de l’esplai d’havent sopat. Tot d’una, un nen es quedà
astorat assenyalant el cel: «Mireu les estrelles com
brillen.» Tots els altres companys aixecaren el cap i
quedaren embadalits. Havien descobert els estels, uns
estels que sempre orienten en la foscor de la nit. Amb
tot, els humans tenim massa feina per entretenir-nos a
contemplar el cel. I, si ens queda temps, tampoc no el
podem veure. Les lluminàries que hem creat eclipsen
les estrelles. Tanmateix, les estrelles hi són, orienten,
brillen i són belles.
M’he recordat d’aquesta anècdota, tant aquests dies passats de Nadal, quan he visitat
algunes comunitats contemplatives i les eremites de la nostra arxidiòcesi, com ara, que
escric aquesta Carta Dominical amb motiu de la Jornada de la vida consagrada a Déu.
Avui és la diada de la Candelera, amb Maria que sempre ens orienta cap a la Llum, que
és Crist.
L’utilitarisme que empeny la vida social ofusca la visió de la vida consagrada. Fins i tot, a
molts cristians els costa de comprendre aquesta vocació. «Ja n’hi ha prou sent un bon
cristià enmig de les ocupacions diàries, en la família i el treball, en l’oci i el descans…»,
diuen o pensen.
Amb tot, les persones d’especial consagració, en les diverses formes de vida solitària o
cenobítica, en la diversitat i varietat de famílies religioses, són com els estels que
il·luminen el firmament de la nostra vida cristiana, i ens recorden que, al capdavall, vivim
d’esperança. «Les veritables estrelles de la nostra vida són les persones que han sabut
viure rectament», afirmava el papa Benet XVI en l’encíclica Spe salvi (n. 49). I afegia:
«Elles són llum d’esperança.» Perquè, per arribar cap a Jesús, la llum per antonomàsia,
«necessitem també llums properes, persones que donin llum reflectint la llum de Crist,
oferint així orientació per a la nostra travessia».
Com afirma el Concili Vaticà II, les persones que han abraçat la vida consagrada, donantse totalment a Déu, vivint amb radicalitat la consagració baptismal, poden viure quelcom
del que no tenen oportunitat els altres cristians: La seva família religiosa els pot oferir
«una major estabilitat en la manera de viure», «una doctrina aprovada per arribar a la
perfecció», «una comunitat fraternal en el servei de Crist» i, finalment, «una llibertat
enfortida per l’obediència» (Vaticà II, Lumen gentium, 43).
No podem obviar que Déu és gratuït. Aparentment, les hores passades en la pregària no
reporten cap guany comerciable. Els homes i dones consagrats a Déu, vivint d’esperança,
són un testimoni viu que Déu és gratuït, i fan de la seva vida un regal a Déu, en nom dels
batejats i de tots els homes. «Què seria del món si no existissin els religiosos?», es
preguntava justament santa Teresa de Jesús (Llibre de la Vida, c. 32,11).
Per a molts, la vida consagrada a Déu no és notícia. No importa. Tampoc no en són, de
notícia, les estrelles del cel. Però hi són, orienten en la foscor de la nit, brillen i són belles.
Ben vostre.
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MONS. JOAN-ENRIC VIVES
Arquebisbe d’Urgell
2 de febrer de 2020
En aquest diumenge dia 2 de febrer celebrem
la Presentació del Senyor al Temple, la seva
entrega total al Pare. Anava acompanyat pels
seus sants pares i custodis Maria i Josep, i fou
acollit amb lloances pels dos ancians Simeó i
Anna. Festa de la Llum que arriba al Temple
de Jerusalem; festa dels ancians que volen
posar vida als anys, vivint una ancianitat
joiosa i compromesa; i festa dels consagrats i
consagrades a Déu enmig de la seva Església
santa. Dia de joia, perquè en Crist, tots érem
“presentats” a Déu i érem acceptats com a fills
en el Fill.
En aquesta Jornada Mundial de la Vida
consagrada, tots els cristians mirem aquests
germans i germanes nostres, els religiosos i
tots els consagrats, com un do de Déu al servei de la humanitat. I li donem gràcies per
tots ells, amb vocacions i serveis ben diferents però complementaris, en el cor de
l’Església, la nostra Mare. Ells continuen en la història la presència viva de Jesucrist, el
consagrat al Pare. El testimoniatge evangèlic d’aquests germans fa resplendir davant del
món i dintre l’Església, la presència del Senyor que és la Llum dels pobles. La humanitat
és més lluminosa gràcies a la vida d’aquests germans nostres, sempre en seguiment de
Crist cast, pobre i obedient, fet servidor de tots. És així com ells viuen pregant enmig del
món o es retiren al desert; eduquen, serveixen els malalts o escruten les Escriptures;
estimen els qui ningú no estima i són l’acció de Crist en tantíssims camps on l’amor els
empeny.
Déu sempre ha cridat i continua cridant homes i dones que, ja consagrats pel baptisme,
siguin en l’Església signes vivents del seguiment radical de Crist, testimonis de l’Evangeli,
anunci dels valors del Regne i profecia de la Casa celestial, la definitiva i última estada per
a tots. Ja que Jesús es féu pobre per nosaltres i proclamà benaurats els qui viuen amb
esperit pobre, obrint als petits els tresors del Regne, per això calen testimonis d’Ell i de la
seva entrega i humilitat, que fecundin tots els àmbits de la vida humana amb la seva
caritat i servicialitat.
El Papa Francesc fa un any ens recordava que “la vida consagrada és lloança que dóna
alegria al Poble de Déu, visió profètica que revela el que importa”. I exhortava als
consagrats que amb Jesús trobessin l’ànim per a seguir endavant i la força per a
perseverar. La trobada amb el Senyor n’és la font. Per això és important tornar a les fonts:
retornar amb la memòria a les trobades decisives que van tenir amb Ell, revifar el primer
amor, la vocació, i reescriure la seva història d’amor amb el Senyor. I afirmava que la vida
consagrada “germina i floreix en l’Església. És mirada que veu Déu present en el món,
encara que molts no se n’adonin; és veu que diu: Sols Déu basta, la resta passa”. Ens
ajuda tots a no caure en la mediocritat, a no rebaixar la vida espiritual, a no jugar amb
Déu, a no conformar-se amb una vida còmoda i mundana, i a no caure en el lament, la
insatisfacció i el plor. Perquè “la vida consagrada no és supervivència, és vida nova”. En
aquesta Jornada preguem Déu pels religiosos i consagrats de la nostra Diòcesi d’Urgell i
pels de tot el món, donant gràcies per l’exemplaritat de les seves vides.
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MONS. JOSEP ÀNGEL SÁIZ,
Bisbe de Terrassa
2 de febrer de 2020
Avui, a tota l’Església, celebrem la Jornada de la Vida
Consagrada. El lema d’enguany és aquest: “La vida
consagrada amb Maria, esperança d’un món sofrent”.
Aquestes paraules uneixen la figura de la Verge Maria,
model suprem de vida consagrada, amb la virtut teologal de
l’esperança, tan necessària en els nostres temps.
És ben cert, Maria és la mare de l’esperança, del
compliment de les promeses de Déu, de la victòria sobre el
mal, de la presència de Déu, que ho omple tot per sempre. Ella ens ensenya a interpretar
les vicissituds i els sofriments de la nostra vida, i ens ajuda a créixer en l’esperança, que
és imprescindible en l’obra de l’evangelització. El papa Francesc en l’exhortació Evangelii
Gaudium afirma en les paraules finals que: “Amb l’Esperit Sant, enmig del poble, sempre
hi ha Maria. Ella reunia els deixebles per invocar-lo (Fets 1,14), i així va fer possible
l’explosió missionera que es va produir per Pentecosta. Ella és la Mare de l’Església
evangelitzadora i sense ella no acabem d’entendre l’esperit de la nova evangelització”.
Enmig d’un món sofrent com el nostre, assetjat per no pas pocs mals i dificultats, i al
mateix temps amb tants reptes davant seu, Maria es converteix en model de l’activitat
evangelitzadora per a tots els cristians. Ella ens ensenya a escoltar la Paraula de Déu i
creure-hi, ens guia pel camí de la fe, ens educa per a viure en l’esperança, ens prepara
per a entregar del tot la nostra vida a Déu i als germans, en particular els més necessitats
i els qui sofreixen. Maria és present d’una manera especial a la vora de les persones que
han consagrat la seva vida a l’anunci de l’Evangeli i l’edificació de l’Església, fent present
Crist i la seva Església en tants àmbits i llocs de la nostra societat ferits pel sofriment i el
dolor.
En Maria hi descobrim la dinàmica de la humilitat i la tendresa, de la justícia, de
contemplar i fer camí vers els altres. Ella és mestra de la pregària i del treball en la
senzillesa de Natzaret, i, al mateix temps, de la diligència per a sortir d’ella mateixa i
auxiliar a qui ho necessita. En ella contemplem la lloança a Déu, que derroca els
poderosos del soli i exalça els humils. Maria ens ensenya la dinàmica de conservar i
meditar en el cor, de reconèixer les petjades de l’Esperit de Déu en els grans
esdeveniments i en els petits detalls de cada dia, de contemplar el misteri de Déu en el
món, en la història i en la vida de cada dia i de tots.
Els membres de la vida consagrada són en el món testimonis eloqüents del Déu vivent.
La vida consagrada mostra clarament la primacia de Déu i dels valors evangèlics, que van
més enllà d’aquest món, amb una entrega total a Déu i amb plena disponibilitat per a
servir a les persones en concret i a la societat. Al mateix temps és signe de
transcendència i de comunió, d’acolliment i de diàleg, de pregària i de compromís amb els
més necessitats. Enmig d’un món que te tants motius per a la manca d’esperança, ells
són signe d’una esperança més gran, aquella esperança que no defrauda, de Crist
ressuscitat que camina al costat nostre.
Una vegada més agraeixo la presència de les persones consagrades a la nostra diòcesi i
el seu treball realitzat des de la comunió i la corresponsabilitat. Demano al Senyor que la
mà de Maria segueixi guiant-les en el seu caminar com a testimonis de la fe, l’esperança i
l’amor.
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MONS. ENRIQUE BENAVENT
Bisbe de Tortosa
2 de febrer de 2020
Com cada any, el dia dos de febrer, festa de
la presentació del Senyor en el Temple,
celebrem la Jornada de la vida consagrada,
en la qual recordem a tants batejats i
batejades que per seguir més radicalment a
Jesucrist, li han lliurat totalment la seua
persona vivint com Ell en pobresa, castedat i
obediència. Aquesta generositat és per ella
mateixa un testimoniatge que fa present en el
nostre món l’esperança del Regne de Déu
que ha d’encoratjar el compromís de tots els
cristians. El lema de la jornada d’enguany
és La vida consagrada, amb Maria,
esperança d’un món sofrent. Sobre ell vull
compartir amb vosaltres unes breus
reflexions.
El primer que hem de valorar en les persones que s’han consagrat a Déu no és el que
fan, sinó el que són. De fet, el tema d’aquesta jornada ens convida a considerar la vida
consagrada en la seua unió amb la Mare de Déu. En Ella no destaca l’espectacularitat ni
l’èxit humà que hagués pogut tindre en la societat del seu temps pel que va fer, sinó la
profunditat de la seua vivència de fe, la grandesa del seu silenci i de la seua obediència a
la voluntat de Déu, la confiança amb la qual es va lliurar al seu Senyor, l’alegria pel que
Ell a través de la seua pobra persona volia fer en tots els pobles, i la fidelitat amb la qual
va viure en tot moment el seu sí a Déu. Tot açò fa d’Ella un testimoniatge per als cristians
de tots els temps. Aquesta profunditat i senzillesa no desdiu la grandesa de la seua
missió, sinó que la fa més visible, perquè respon a la llei de l’obrar de Déu, que fa les
coses més grans de la manera més humil.
En la mesura en què els consagrats romanguin fidels al seu estat de vida i, units a la Mare
del Senyor, el visquin amb goig, el seu testimoniatge es converteix també en un signe
d’esperança per al nostre món, en el qual tantes persones passen per la prova del dolor.
Si coneguérem la realitat de l’Església universal ens sorprendria el fet que aquesta està
present en totes les pobreses i sofriments, anunciant l’Evangeli i curant el dolor de tants
éssers humans. Com Maria, que en oferir-nos al seu Fill va sembrar l’esperança, es tracta
d’una presència que cerca en tot moment sembrar esperança en el cor de les persones
que humanament sense ella no tindrien cap motiu per afrontar el futur. No podem ignorar
que aquesta proximitat de l’Església majoritàriament és possible gràcies a la generositat i
al lliurament dels qui s’han consagrat al Senyor.
La vida consagrada, en la diversitat dels seus carismes, és un tresor que enriqueix
l’Església. Des del coneixement concret que tenim de tantes persones consagrades que
han donat i continuen donant testimoniatges de generositat al Senyor i de lliurament als
altres en el servei als pobres, en l’educació dels xiquets i joves, en la cura dels ancians,
en les missions, etc… tenim la seguretat que la vida de la nostra Església seria molt més
pobra sense elles. Per això, que en aquesta jornada sapiguem agrair a Déu el seu
testimoniatge.
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MONS. SALVADOR GIMENEZ
Bisbe de Lleida
2 de febrer de 2020
Benvolguts diocesans:
En aquests primers dies de febrer els catòlics podem informar i col·laborar
amb tres realitats eclesials diferents però totes elles preocupades por donar resposta a
una manera de viure marcat per Jesucrist en l’evangeli i modulat per la tradició de
l’Església al llarg dels segles. Sempre amb l’ànim de sortir d’un mateix i afavorir i donar la
vida pel proïsme.
La primera realitat és la que anomenem la Vida Consagrada. És el conjunt de
religiosos/as que viuen en comunitat participant d’un carisma o d’un model d’actuació,
incorporat a la vida de l’Església, per una persona genial i santa, en l’intent de complir
amb total coherència els consells evangèlics de pobresa, obediència i castedat. Tots
vosaltres coneixeu algun membre d’una comunitat de religiosos, ja sigui per ser de la
vostra pròpia família, del vostre poble o perquè heu col·laborat amb ell en un determinat
servei apostòlic. Sabeu que celebren la seva festa anual el dia de la solemnitat de la
Presentació del Senyor al temple i la Purificació de la Mare de Déu, és a dir el Dia de la
Candelera com popularment la identifiquem. Aquest any el dia 2 de febrer coincideix amb
el diumenge IV del Temps Ordinari. Desitgem felicitar-los per la seva gran festa, demanar
a Déu per ells i les seves comunitats i sol·licitar noves vocacions per a les seves
congregacions. Volem també agrair el seu servei permanent a les obres de la nostra
diòcesi.
La segona realitat és el Moviment Apostòlic de Vida Creixent. Són grups d’oració i
atenció pastoral de persones grans que existeixen en moltes parròquies de la diòcesi i es
vinculen a nivell diocesà per a un recés mensual o algun pelegrinatge anual. Ho fan
sobretot al principi i final de curs. També en la seva festa anual del dia 2 de febrer, que és
el moment en el qual recordem que Jesús, al ser presentat al temple, surten al seu
encontre l’ancià Simeó, “ara, Senyor, deixa que el teu servent se’n vaig en pau… els
meus ulls han vist al Salvador” i la profetessa Anna “d’edat molt avançada… mai no es
movia del temple i donava culte a Déu nit i dia amb dejunis i pregàries”. Aquestes
referències estan escrites en el capítol segon de l’evangeli de sant Lluc. Cada any tenen
un programa de formació per a les seves reunions en les quals completen la seva
formació cristiana; l’actual es basa en el desenvolupament del seu himne en el qual, entre
altres coses, s’afirma que “la nostra alegria ningú ens la podrà prendre”. És la constatació
d’un esclat d’optimisme cristià que allà es respira. Demaneu a Déu per ells perquè
estiguin ben atesos i escoltats; ells ho fan per tots nosaltres. També pels seus fills i néts.
La tercera realitat és el Moviment Apostòlic de Mans Unides, fundat fa més de 60 anys
per un grup de dones d’Acció Catòlica amb una forta preocupació per pal·liar o eliminar la
fam de tantes persones en el nostre món. Han fet famosa la iniciativa del Dejuni Voluntari
el segon divendres del mes de febrer que s’uneix a sopars frugals i col·lectes en
parròquies i centres catòlics. Des de fa molts anys hi participen homes i, com a institució,
és valorada amb una elevada puntuació per la nostra societat actual a causa de la
multitud de projectes que atenen entre les comunitats de les nacions menys
desenvolupades. Pràcticament tots els seus recursos que es recullen en les campanyes
que promouen es destinen a les finalitats de foment personal i comunitari que publiciten i
que donen compte després. En el programa de mà d’aquest any diuen que “ens centrem
en la cura de la casa comuna, aprofundint en la relació de la lluita contra la pobresa i la
garantia dels Drets Humans”.
Amb la meva benedicció i afecte.
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MONS. FRANCESC PARDO
Bisbe de Girona
2 de febrer de 2020
Per complir amb la llei jueva, tot primogènit havia de ser consagrat a
Déu, presentat al temple de Jerusalem i tot seguit ser rescatat amb
l’ofrena corresponent. En aquella cerimònia, dos ancians, Simeó i
Anna, beneeixen Déu i profetitzen que l’infant és el Salvador, llum de
les nacions.
Precisament recordant el fet de la presentació de Jesús celebrem la jornada de la vida
consagrada, i jo hi afegeixo la dels pares practicants. Recordant aquells dos ancians,
Simeó i Anna, que acolliren Jesús, alhora també recordem en aquesta diada assenyalada
els avis i les viudes, ja que Anna era viuda. Permeteu-me, doncs, algunes indicacions
perquè aquesta festa ens estimuli a tots a viure la nostra relació amb Déu.
Jesús s’encarnà amb totes les conseqüències de la religió del seu poble, incloses les de
passar per les prescripcions legals. Però cal preguntar-nos quin sentit va tenir per a la
seva vida la seva «consagració a Déu des de la infantesa», per adonar-nos què pot
significar per a la nostra vida.
Ser consagrat a Déu, o presentat, no és només un acte de pietat, sinó que és una elecció
per a la vida i per a la manera de viure-la. Ser consagrat a Déu és acceptar ser seu, no
com un objecte de la seva propietat, sinó com a fill que se li confia del tot.
– Aquesta donació confiada significa que no s’accepta cap altre déu en qui confiar, a qui
estimar, servir i adorar. És l’opció de no fer-se altres déus com poden ser els béns
materials, el poder, la fama o la pròpia ideologia.
– Ser presentat al Senyor es converteix en un regal de Déu per als homes, ja que Déu no
cerca «col·leccionar persones» al seu servei, sinó enviar aquells que es posen a les seves
mans perquè siguin servidors de les persones.
– Alguns s’ofereixen al déu diner cercant sempre el màxim rendiment econòmic sense cap
escrúpol ni consideració ètica o moral; especulen sempre que poden i defrauden
l’aportació que els pertoca per al bé comú dels ciutadans.
– D’altres s’ofereixen al déu consum en els temples dels grans supermercats, en els pubs
de moda, o en els ambients on poden trobar alcohol i droga.
– Certament, cal treballar per guanyar-se el pa i realitzar-se, però també es pot convertir
el treball en un nou déu al qual cal agradar, sense més temps per a res ni per a ningú,
tant si es tracta de la família o d’altres responsabilitats.
– Cercar el poder per sobre de tota altra consideració significa convertir-lo en un déu al
qual cal servir sacrificant sovint els propis criteris i manipulant la veritat.
– Tenim moltes possibilitats de convertir els nostres desigs en petits o grans déus a qui
sacrificar-ho tot.
Pensem sobre el déu o déus als quals ens estem oferint cada dia en el treball, a casa, en
el temps lliure, i en tants altres moments.
Reflexionem si aquests oferiments als déus que ens fabriquem ens alliberen o ens
converteixen en esclaus.
I decidim si no val més la pena oferir-nos al Déu de Jesús, que no esclavitza ni
deshumanitza, sinó que allibera, salva i dona vida.
Entre tantes persones que s’han ofert a Déu, avui cal valorar les que li han consagrat la
seva vida, els ancians que li han estat sempre fidels, i els pares que se li ofereixen i també
li ofereixen els seus fills
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P. EDUARD REY, PRESIDENT DE LA URC: «TORNAR A L’ESSENCIAL
SERÀ EL MILLOR SERVEI QUE PODEM FER A LA SOCIETAT
ACTUAL»
Aquest diumenge, en la festa litúrgica de la
Presentació del Senyor, s’escau la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada, un dia on els
6.000 religiosos i religioses a Catalunya agraeixen
la vocació rebuda i la missió encomanada.
Un punt de partida, també, per a un esdeveniment
significatiu d’aquest 2020: el Fòrum de la Vida
Religiosa. Un moment de trobada i de comunió que
portarà per lema «Tinguem la mirada fixa en
Jesús» (He 12,2) i que al llarg de l’any els
religiosos i religioses seran convidats a escoltar,
discernir, respondre i posar-se en camí. La
conclusió tindrà lloc en l’assemblea de la Unió de
Religiosos de Catalunya (URC) del març de 2021 on es presentaran un seguit de
recomanacions fruit del treball realitzat.
Amb motiu d’aquesta Jornada Mundial de Vida Consagrada hem conversat amb el P.
Eduard Rey, president de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), elegit nou en el
càrrec el març de 2019, en els quaranta anys de la seva constitució.
—Quina radiografia podríem fer de la vida religiosa a casa nostra?
Com diu el papa Francesc, no ens trobem tant en una època de canvi com en un canvi
d’època. Cada congregació va fent el seu camí de situar-se en aquesta època nova,
marcada a nivell social per la indiferència religiosa, sovint en les noves generacions
senzillament la ignorància d’aquesta dimensió humana essencial, i a nivell eclesial pel
major protagonisme del laïcat, que personalment llegeixo com una invitació perquè els
religiosos ens concentrem en el que és essencial i propi de la nostra vocació.
—Els preocupa la manca de relleu generacional en les comunitats?
Aquesta és una preocupació que ja fa anys que ens acompanya, i que es va gestionant a
mesura que ens hi anem trobant. Ara bé, a mi m’agrada repetir que reduir-se no és
sinònim de desaparèixer. Són dues coses diferents. Cal viure la disminució, amb el que té
de dolorós, però no abdicar com si es tractés d’una desaparició.
—Quins són els reptes de la vida consagrada avui dia? I què creu que demana la
societat actual a aquesta vocació en particular?
Per mi el repte és que la disminució vagi acompanyada d’un esforç per tornar a
l’essencial. Si no ho fem així, correm el risc que les obres i les estructures que vam
generar en el passat, en temps de més abundància vocacional, ara ens devorin. I aquest
tornar a l’essencial serà alhora el millor servei que podem fer a la societat actual, tant si
ens ho demana com si no.
—A nivell personal, com a religiós caputxí, com viu la Jornada d’aquest diumenge?
La jornada del dia 2 de febrer posa cada any davant dels ulls de tota l’Església aquesta
realitat de la vida consagrada, que amb diverses formes ha existit des de l’origen mateix
de la nostra fe. És una ocasió per donar gràcies i mirar amb esperança el futur.
Arquebisbat de Tarragona
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CONFER: Mensaje en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2020
“LA VIDA CONSAGRADA CON MARIA, ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE”
Queridas hermanas, queridos hermanos:
El lema de la Jornada de la VC de este año concentra tres realidades entrelazadas e
inseparables en nuestra vida: María, esperanza y mundo sufriente.
Como Vida Consagrada caminamos con María, primera discípula. Con ella, y como ella,
queremos acoger los modos de Dios en nuestra vida; con ella queremos mirar la realidad y
descubrir a este Dios que la habita, a este Dios que nos invita a reconocer en el reverso de
la historia su acción que es esperanza para los sufrientes.
El Magníficat, recoge esa mirada contemplativa de María que,
traspasando la realidad, penetrándola, ahondando en ella
desde la propia experiencia de salvación, le hace descubrir la
acción de un Dios que es Misericordia en favor de los
humildes, los hambrientos, de los pobres... El Magníficat,
oración cotidiana de nuestras comunidades, nos introduce en
los modos de Dios, nos enseña a descubrir su presencia y
acción en medio de lo opaco de nuestra historia, y a vivir
agradecidamente su fidelidad salvadora con nosotros y con
este mundo; una fidelidad que es promesa de vida para todos
los sufrientes. Por eso podemos esperar, porque nuestra
esperanza es fruto de la fe en el Señor de la historia, como nos
recordaba el papa Francisco en “Testigos de la alegría”.
Acoger con María a este Dios que se hace don en nuestra vida
y que quiere ser entregado a través de ella, a este Dios que
nos transforma en misión, nos lleva inevitablemente no solo a
vivir con esperanza, confiadamente, abrazando el hoy y el
futuro, sinó también a ser mujeres y hombres que transmiten y contagian esperanza. No,
como decíamos en nuestra Asamblea General, una esperanza fácil e ingenua, sino una
esperanza recia que se transforma en compromiso cotidiano con el sufrimiento de nuestros
hermanos, en palabra que anuncia con sencillez la cercanía de Dios, en presencia que
permanece, como María al pie de la Cruz, al lado de los crucificados de nuestro mundo.
Que celebrar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, sea para todos nosotros ocasión
de renovar la experienciade agradecimiento porque el Señor, como a María, nos llama a ser
cauces de su Misericordia para el mundo, para los pequeños, para los excluidos, para los
sufrientes.
Que con María seamos testigos de la esperanza que nace de Dios y alcanza a nuestro
mundo.
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Professió religiosa de dues novícies de la Puresa de Maria

La Congregación Pureza de María estuvo de triple celebración este 2 de febrero. En el día
de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y de la fiesta de la Presentación del Señor
en el Templo, las novicias Reyna Altamirano y Xisca Vich profesaron sus primeros votos.
La Eucaristía se realizó en la capilla del colegio Pureza de María Sant Cugat y fue
celebrada por Josep Jiménez, SJ y concelebrada por el Pbro. Toni Mercant. Esta
celebración la compartimos con religiosas de algunes comunidades de la Pureza en
España, la comunidad del noviciado, familiares y amigos de ambas novicias, así como por
muchas compañeras del curso inicial del noviciado intercongregacional de la URCCEVRE y de sus maestras de novícias.
Estamos muy agradecidas con el Señor por este nuevo Sí en Pureza de María.
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada al bisbat de Lleida
Religioses i religiosos del Bisbat de Lleida
El dissabte 1 de febrero ens vam aplegar a l’Acadèmia Mariana uns
40 religiosos i religioses del Bisbat amb el nostre bisbe Salvador.

Després de l’eucaristia a la capella de la Verge Blanca, el Germà Lluís Serra, marista,
Secretari General de l’URC, va presentar-nos el FORUM de la Vida Religiosa a
Catalunya, que durarà tot el 2020, amb el lema: “Tinguem la mirada fixa en Jesús”
https://www.youtube.com/watch?v=GXG3NCOrZ_Q
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Després vam compartir les nostres vivències en grup. Entre altres coses, es va dir:
Grup 1
De la conversa en el grup, després
d’haver-nos presentat, podem
destacar aquests flaixos: Jesús és el
Senyor, l’únic. / Tenemos muchas
posibilidades, también ahora. /
Experiència real de pobresa. / El
primer és escoltar Jesús...; anem
massa accelerats. / Escoltar,
escoltar. / Cuidar ancians. / Ens
agafa por, però Jesús és amb
nosaltres. / Acceptar la nostra
realitat, i en aquest realitat trobar
Jesús.
Grup 2
Muchos laicos se están
responsabilizando de la Pastoral y de
muchos carismas de congregación.
Ahora nos necesitamos unos a otros.
Nos ha faltado la alegría del
Evangelio. Estábamos cerrados
sobre nosotros mismos y esto hizo
que fuera no nos conocieran.
Necesitamos tener puesta la mirada
en Jesús y hará que nos sintamos
vivos.
Vemos la necesidad de cambiar muchas cosas para acoger el nuevo talante de la
sociedad actual.

necessitats dels altres.

Grup 3
Fa 40 anys era impensable fer aquest
reunions. Actualment hi ha més comunicació
entre congregacions, comunicació de
carismes, apertura d’acolliment dels diferents
carismes, de la realitat social i de com
construir el Regne.
Estem oberts al diàleg, per produir canvis.
Abans estàvem més centrats en les obres. És
una gràcia ser menys, ens hem obert a les
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Tenir la mirada posada en Jesús, sense oblidar que Jesús ens mira.
Treballar amb els laics ens fa ser comprensius.
Manifestar més el que som, que el que diem. Som conscients del que som: ser
presència.
Com vivim l’envelliment en les comunitats? Ens impliquem segons les nostres
possibilitats.
Grup 4
Ø Una germana ha recordat que resen cada
dia la pregària “Els meus ulls en el Senyor”. I
una altra ha completat: I les “orelles”
obertes al Senyor i als germans.
Ø Humilitat i pobresa, que ens ajuden a
recolzar-nos mútuament.
Ø Hom demana una exegesi senzilla i joiosa
d’Hebreus 12, 2. “Fits els ulls en el Senyor.”
Ø Deixem-nos mirar pel món: com ens
veuen. Alguna ha comentat: mirem-nos com ens mira Déu. Amb quin amor! També
s’ha dit: deixem-nos trobar per Déu.
Ø Com Abraham: surt de la teva terra sens que et diguin cap a on. Ja t’ho diré.
Camina.
Ø Acostumats a atendre els altres “de fora”, podem córrer el perill de no atendre
“els pobres de casa”, ancians o que se senten poc valorats.
Ø Deixem-nos de mirar enrere amb allò “que sempre s’ha fet així”. Deixem-nos
sorprendre per l’Esperit Sant.
I vam cloure el matí amb un bon dinar.
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Jornada Mundial de la Vida Consagrada al bisbat de Terrassa
El diumenge 2 de febrer al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès la Delegació de Vida
consagrada va organitzar la trobada diocesana dels religiosos amb motiu de la Jornada per
la Vida Consagrada.

En aquesta ocasió a la trobada es va reflexionar
sobre la pastoral juvenil i vocacional a la llum de
l’exhortació Christus vivit. La xerrada estigué a
càrrec de Mn Josep Mateu, director del Secretariat
Interdiocesà de Joventut, a la qual seguí un
interessant col.loqui. En les informacions es va
presentar la nova realitat de l’Orde de de Verges Consagrades.
Després del refrigeri que serví per compartir entre tots els participants, Mons. Salvador
Cristau, bisbe auxiliar, presidí la Pregària de Vespres, tit agraint el do de la Vida consagrada
i reflexionant sobre el lema d’enguany: “La vida consagrada amb Maria, esperança d’un
món sofrent”.
La
parròquia
de
la
Sagrada
Família
de
Terrassa acollí el dissabte
1 de febrer una pregària
animada pel grup Ain
Karem. Forma part dels
actes organitzats amb
motiu de la Jornada per la
Vida Consagrada per la
Delegació
de
Vida
Consagrada
en
col.laboració
amb
la
Delegació de Joventut.
El temple s’omplí de
religiosos, joves i cristians
en general que pregaren
units.
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Encara hi ha algú que es pregunti per a què serveix la vida consagrada?
Josep Miquel Bausset/ Monjo de Montserrat
Catalunya Religió 02/02/2020
Cada any el 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor, l’Església celebra el dia de la
Vida Consagrada, per recordar i pregar per les dones i els homes que intentem viure el
seguiment radical de Jesús, per mitjà dels consells evangèlics.
Els religiosos i les religioses, els monjos i les monges i els membres dels Instituts
Seculars, són dones i homes amb un cor gran i amb una capacitat immensa per a estimar
i per a servir.

Dones i homes que, amb senzillesa, humilitat i bon humor, viuen donant-se als altres i
donant-ho tot.
Dones i homes que lluiten contra el mal d’aquest món i rescaten aquells que se senten
oprimits, oblidats o trepitjats pel poder.
Dones i homes que amb amor, retornen i restauren la dignitat que han perdut tants i tants
germans nostres.
Dones i homes que acullen el drama dels qui no tenen treball, dels qui passen la nit al ras,
dels qui viuen en la por i en la inseguretat i dels qui se senten asfixiats per la frustració i
desànim.
Dones i homes que ajuden a fer néixer somnis nous en els cors cansats i abatuts de tants
germans nostres que sofreixen.
Dones i homes de fe i de pregària, que parlen el llenguatge de l’amor i de la tendresa,
amb la veu del silenci, de la comprensió i de la solidaritat.
Dones i homes de pregària feta servei i de sol·licitud i afecte pels més indefensos i pels
més dèbils.
Dones i homes de cor senzill, sensibles al dolor, a la desesperació i al cansament dels
germans.
Dones i homes que no abandonen mai les víctimes d’un terratrèmol, d’inundacions o de
guerres, malgrat el perill que corren.
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Dones i homes plens de bondat, de senzillesa i d’abnegació, que obren camins
d’esperança i que somnien un món millor, per així fer realitat la utopia del Regne.
Dones i homes que acullen les víctimes d’un món egoista i frívol, víctimes del desamor, de
la violència cega i de la brutalitat dels homes.
Dones i homes amb les mans obertes i els braços disposats a l’abraçada, a l’acolliment, a
l’amor.
Dones i homes somiadors d’esperança i creadors de vida nova, que retornen la dignitat
als qui han caigut en l’abisme de la droga, l’alcohol, de la ludopatia .
Dones i homes amb una mirada plena de tendresa i d’esperança i amb un cor immens,
com un reflex de l’amor del Pare.
Dones i homes sense por, disponibles les 24 hores del dia, que amb la seva entrega
curen l’anima dels qui no han rebut mai una carícia o una paraula d’amor.
Dones i homes que han descobert que la seva vida només té sentit des de l’amor
expressat en el servei als més pobres, als malalts, als ancians, als immigrants.
I és que la nostra societat quedaria paralitzada i el nostre món quedaria bloquejat i sense
ànima, sense els consagrats. Com Carmen Costa i Delfina Soriano, de les Obreres de la
Creu, els escolapis Francesc Mulet i Enric Ferrer, els Germans de Sant Joan de Déu,
Pascual Piles i Joan Manel Quilabert, la cistercenca Anna M. Camprubí, les
benedictines Esperança Atarés, M. Assumpció Pifarré i M. Teresa Solà, les Vedrunes
Maria Trullols, M. Pilar Malonda i M. Teresa Gamissans el caputxí Eduard Rey, la
salesiana M. Isabel Espinosa, els monjos de Poblet Lluís Solà, Rafael Barrué i Octavi
Vilà, la dominica Lucía Caram, la teresiana Viqui Molins i tants altres que, amb alegria i
senzillesa, lluiten contra la injustícia, el sofriment o la pobresa.
Són milers de dones i d’homes de vida activa i contemplativa, que a les diòcesis catalanes
es fan presents en el món dels malalts i de les presons, en l’ensenyament, les parròquies i
les cases d’espiritualitat, en el món obrer i en l’atenció a les dones maltractades i els nois
amb dificultats.
Encara hi ha algú que es pregunti per a què serveix la vida consagrada? O també, ¿on es
troba l’Església de Jesús? És en aquestes dones i en aquests homes on hi ha present
Jesús i on es fa present el Regne, com en les Carmelites Descalces de Mataró i de
Tarragona, els jesuïtes de la Cova de Manresa, les benedictines de Sant Daniel i de
Barcelona, els Dominics de Barcelona, els
Carmelites Descalços de Lleida, les Clarisses
de Pedralbes, les caputxines de Manresa, els
salesians de Barcelona, les Vedrunes de
Manresa, els Escolapis de Barcelona, les
Cistercenques de Valldonzella i de Vallbona o
els Mercedaris de Sant Ramon entre d’altres.
Com va dir el papa Francesc a l’assemblea
de la Unió de Superiors Religiosos, els
consagrats, hem de ser “testimonis d’una
manera diferent de fer, d’actuar i de viure”,
des de “la profecia del Regne”, per tal de ser “dones i homes que il·luminen el futur”. El
papa ens demana que els consagrats, siguem capaços de seguir “el Senyor d’una manera
profètica”. Aquest és el nostre repte i el camí a seguir com a deixebles de Jesús: ser
homes i dones, com diu el teòleg Joseba Andoni Pagola, de “fe senzilla i cor obert”, per
així acollir Déu i els germans més necessitats.
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PAPA FRANCESC • VATICÀ
Missatge del papa Francesc per a la XXVIII Jornada Mundial del Malalt
(11 de febrer de 2020)
«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats,
i jo us faré reposar» (Mt 11,28)
Benvolguts germans i germanes:
1. Les paraules que pronuncia Jesús: «Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i
jo us faré reposar» (Mt 11,28) indiquen el camí misteriós de la gràcia que es revela als
senzills i que ofereix repòs als qui estan cansats i fatigats. Aquestes paraules expressen
la solidaritat del Fill de l’home, Jesucrist, davant d’una humanitat afligida i sofrent.
Quantes persones pateixen en el cos i en l’esperit! Jesús diu a tots que acudeixin a Ell,
«veniu a mi»,i els promet repòs i consol. «Quan Jesús diu això, té davant dels seus ulls
les persones que troba tots els dies pels camins de Galilea: molta gent senzilla, pobres,
malalts, pecadors, marginats pel pes de la llei del sistema social opressiu... Aquesta gent
l’ha seguit sempre per escoltar la seva paraula, una paraula que donava esperança!»
(Àngelus, 6 juliol 2014).
En la XXVIII Jornada Mundial del Malalt, Jesús adreça una invitació als malalts i als
oprimits, als pobres que saben que depenen completament de Déu i que, ferits pel pes de
la prova, necessiten ser guarits. Jesucrist, al qui viu l'angoixa per la seva pròpia situació
de fragilitat, dolor i debilitat, no l'imposa lleis, sinó que li ofereix la seva misericòrdia, és a
dir, la seva persona salvadora. Jesús mira la humanitat
ferida. Té ulls que veuen, que observen, perquè miren a
fons, no passen ràpids i indiferents, sinó que s’aturen i
abracen tot l’home, cada home en la seva condició de
salut, sense descartar ningú, i convida a cadascú a
entrar en la seva vida per a experimentar la tendresa.
2. Per què Jesucrist nodreix aquests sentiments?
Perquè ell mateix es va fer feble, va viure l’experiència
humana del patiment i va rebre al seu torn consol del
Pare. Efectivament, només qui viu en primera persona
aquesta experiencia sabrà ser consol per als altres. Les
formes greus de patiment són diverses: malalties
incurables i cròniques, patologies psíquiques, les que
necesiten rehabilitació o cures palꞏliatives, les diverses
discapacitats, les malalties de la infància i de la
vellesa… En aquestes circumstàncies, a vegades es percep una manca d’humanitat i, per
això, cal personalitzar la manera d’apropar-se al malalt, afegint al guarir el tenir cura, per a
una recuperació humana integral. Durant la malaltia, la persona sent que està
compromesa no només la seva integritat física, sinó també les seves dimensions
relacionals, intelꞏlectiva, afectiva i espiritual; per això, a més dels tractaments espera rebre
suport, solꞏlicitud, atenció… en definitiva, amor. D’altra banda, al costat del malalt hi ha
una família que pateix, i alhora demana consol i proximitat.
3. Benvolguts germans i germanes malalts: a causa de la malaltia, esteu de manera
particular entre aquells que, “cansats i afeixugats”, atreuen la mirada i el cor de Jesús.
D’aquí ve la llum per als vostres moments de foscor, l’esperança per al vostre desconsol.
Jesús us convida a acudir a Ell: «Veniu». En Ell, efectivament, hi trobareu la força per
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afrontar les inquietuds i les preguntes que sorgeixen en vosaltres, en aquesta “nit” del cos
i de l’esperit. Sí, Crist no ens ha donat receptes, sinó que amb la seva passió, mort i
resurrecció ens allibera de l’opressió del mal. En aquesta condició, certament, necessiteu
un lloc per a restablir-vos. L’Església desitja ser cada vegada més —i el millor que
pugui— la “posada” del Bon Samarità que és Crist (cf. Lc 10,34), és a dir, la casa en la
que pugueu trobar la seva gràcia, que s’expressa en la familiaritat, en l’acolliment i en el
consol. En aquesta casa, podreu trobar-hi persones que, guarides per la misericòrdia de
Déu en la seva fragilitat, sabran ajudar-vos a portar la creu fent de les pròpies ferides
escletxes a través de les quals es divisi l’horitzó més enllà de la malaltia, i rebre llum i aire
pur per a la vostra vida. En aquesta tasca de procurar alleujament als germans malalts se
situa el Servei dels agents sanitaris, metges, infermers, personal sanitari i administratiu,
auxiliars i voluntaris que actuen amb competència fent sentir la presència de Crist, que
ofereix consol i es fa càrrec de la persona malalta guarint les seves ferides. No obstant
això, ells són també homes i dones amb les seves fragilitats i les seves malalties. Per a
ells valen especialment aquestes paraules: «Un cop rebut l’alleujament i el consol de
Crist, estem cridats alhora a convertir-nos en descans i consol per als germans, amb
actitud benèvola i humil, a imitació del Mestre» (Àngelus, 6 juliol 2014).
4. Benvolguts agents sanitaris: cada intervenció de diagnòstic, preventiva, terapèutica,
d’investigació, cada tractament o rehabilitació es dirigeix a la persona malalta, on el
substantiu “persona” sempre està abans de l’adjectiu “malalta”. Per tant, que la vostra
acció tingui constantment present la dignitat i la vida de la persona, sense cedir a actes de
naturalesa eutanàsica, al suïcidi assistit o a posar fi a la vida, ni tan sols quan l’estat de la
malaltia sigui irreversible.
En l’experiència del límit i del possible fracàs de la ciència
mèdica davant de casos clínics cada vegada més problemàtics
i a diagnòstics funestos, esteu cridats a obrir-vos a la dimensió
transcendent, que pot donar-vos el sentit ple de la vostra
professió. Recordem que la vida és sagrada i pertany a Déu,
per tant, és inviolable i no se’n pot disposar (cf. Instr. Donum
vitae, 5; Carta enc. Evangelium vitae, 29-53). La vida ha de ser
acollida, tutelada, respectada i servida des que sorgeix fins que
s’acaba: ho requereixen simultàniament tant la raó com la fe en
Déu, autor de la vida. En certs casos, l’objecció de consciència
és per a vosaltres una elecció necessària per a ser coherents
amb aquest “sí” a la vida i a la persona. En qualsevol cas, la vostra professionalitat,
animada per la caritat cristiana, serà el millor servei al veritable dret humà, el dret a la
vida. Encara que, de vegades no pugueu guarir el malalt, sí que podeu sempre tenirne
cura amb gestos i procediments que li donin alleujament i consol. Lamentablement, en
alguns contextos de guerra i de conflicte violent, el personal sanitari i els centres que
s’ocupen de donar acollida i assistència als malalts estan en el punt de mira. En algunes
zones, el poder polític també pretén manipular l’assistència mèdica al seu favor, limitant la
justa autonomía de la professió sanitària. En realitat, atacar aquells que es dediquen al
servei dels membres del cos social que pateixen no beneficia ningú.
Encomano a la Mare de Déu, Salut dels malalts, totes les persones que están portant el
pes de la malaltia, així com les seves famílies i els agents sanitaris. A tots, amb afecte, els
asseguro la meva proximitat en la pregària i els imparteixo de cor la Benedicció
Apostòlica.
Vaticà, 3 de gener de 2020, Memòria del Santíssim Nom de Jesús
FRANCESC
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Discurs del Papa Francesc als participants al Congrés Internacional
"La Riquesa dels Anys"
Vaticà. Sala Regia. 31 gener 2020
Queridos hermanos y hermanas:
Os doy mi cordial bienvenida a vosotros, participantes en el primer Congreso internacional
de pastoral de los ancianos —“La Riqueza de los Años”— organizado por el Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida; y agradezco al cardenal Farrell sus amables palabras.
La “riqueza de los años” es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus
espaldas muchos años de vida, experiencia e historia. Es el tesoro precioso que toma
forma en el camino de la vida de cada hombre y mujer, sin importar sus orígenes,
procedencia, condiciones económicas o sociales. Porque la vida es un regalo, y cuando es
larga es un privilegio, para uno mismo y para los demás. Siempre, siempre es así.

En el siglo XXI, la vejez se ha convertido en una de las características de la humanidad. En
unas pocas décadas, la pirámide demográfica —que una vez descansaba sobre un gran
número de niños y jóvenes y tenía pocos ancianos en la cumbre— se ha invertido. Si hace
tiempo los ancianos hubieran podido poblar un pequeño estado, hoy pueden poblar un
continente entero. En este sentido, la ingente presencia de los ancianos es una novedad en
todos los entornos sociales y geográficos del mundo. Además, a la vejez corresponden hoy
diferentes estaciones de la vida: para muchos es la edad en la que cesa el esfuerzo
productivo, las fuerzas disminuyen y aparecen los signos de la enfermedad, de la
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necesidad de ayuda y del aislamiento social; pero para muchos otros es el comienzo de un
largo período de bienestar psicofísico y de liberación de las obligaciones laborales.
En ambas situaciones, ¿cómo vivir estos años? ¿Qué sentido dar a esta fase de la vida,
que para muchos puede ser larga? La desorientación social y, en muchos casos, la
indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades muestran hacia las personas mayores,
llaman no sólo a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una reflexión seria para aprender a
captar y apreciar el valor de la vejez. En efecto, mientras que, por un lado, los Estados
deben hacer frente a la nueva situación demográfica en el plano económico, por otro, la
sociedad civil necesita valores y significados para la tercera y la cuarta edad. Y aquí, sobre
todo, se coloca la contribución de la comunidad eclesial.
Por eso he acogido con interés la iniciativa de esta conferencia, que ha centrado la atención
en la pastoral de los ancianos e iniciado una reflexión sobre las implicaciones que se
derivan de una presencia sustancial de los abuelos en nuestras parroquias y sociedades.
Os pido que no se quede en una iniciativa aislada, sino que marque el inicio de un camino
de profundización y discernimiento pastoral. Necesitamos cambiar nuestros hábitos
pastorales para responder a la presencia de tantas personas mayores en las familias y en
las comunidades.
En la Biblia, la longevidad es una bendición. Nos enfrenta a nuestra fragilidad, a nuestra
dependencia mutua, a nuestros lazos familiares y comunitarios, y sobre todo a nuestra
filiación divina. Concediendo la vejez, Dios Padre nos da tiempo para profundizar nuestro
conocimiento de Él, nuestra intimidad con Él, para entrar más y más en su corazón y
entregarnos a Él. Este es el momento de prepararnos para entregar nuestro espíritu en sus
manos, definitivamente, con la confianza de los niños. Pero también es un tiempo de
renovada fecundidad. «En la vejez volverán a dar fruto», dice el salmista (Sal 91,15). En
efecto, el plan de salvación de
Dios también se lleva a cabo en
la pobreza de los cuerpos
débiles, estériles e impotentes.
Del vientre estéril de Sara y del
cuerpo centenario de Abraham
nació el Pueblo Elegido (cf. Rm
4,18-20). De Isabel y el viejo
Zacarías nació Juan Bautista.
El anciano, incluso cuando es
débil, puede convertirse en un
instrumento de la historia de la
salvación.
Consciente de este papel irremplazable de los ancianos, la Iglesia se convierte en un lugar
donde las generaciones están llamadas a compartir el plan de amor de Dios, en una
relación de intercambio mutuo de los dones del Espíritu Santo. Este intercambio
intergeneracional nos obliga a cambiar nuestra mirada hacia las personas mayores, a
aprender a mirar el futuro junto con ellos.
Cuando pensamos en los ancianos y hablamos de ellos, sobre todo en la dimensión
pastoral, debemos aprender a cambiar un poco los tiempos de los verbos. No sólo hay un
pasado, como si para los ancianos sólo hubiera una vida detrás de ellos y un archivo
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enmohecido. No. El Señor puede y quiere escribir con ellos también nuevas páginas,
páginas de santidad, de servicio, de oración... Hoy quisiera deciros que los ancianos son
también el presente y el mañana de la Iglesia. Sí, ¡son también el futuro de una Iglesia que,
junto con los jóvenes, profetiza y sueña! Por eso es tan importante que los ancianos y los
jóvenes hablen entre ellos, es muy importante.
La profecía de los ancianos se cumple cuando la luz del Evangelio entra plenamente en sus
vidas; cuando, como Simeón y Ana, toman a Jesús en sus brazos y anuncian la revolución
de la ternura, la Buena Nueva de Aquel que vino al mundo para traer la luz del Padre. Por
eso os pido que no os canséis de proclamar el Evangelio a los abuelos y a los ancianos. Id
a ellos con una sonrisa en vuestro rostro y el Evangelio en vuestras manos. Salid a las
calles de vuestras parroquias y buscad a los ancianos que viven solos. La vejez no es una
enfermedad, es un privilegio. La soledad puede ser una enfermedad, pero con caridad,
cercanía y consuelo espiritual podemos curarla.

Dios tiene un pueblo numeroso de abuelos en todo el mundo. Hoy en día, en las
sociedades secularizadas de muchos países, las generaciones actuales de padres no
tienen, en su mayoría, la formación cristiana y la fe viva que los abuelos pueden transmitir a
sus nietos. Son el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe.
Debemos acostumbrarnos a incluirlos en nuestros horizontes pastorales y a considerarlos,
de forma no episódica, como uno de los componentes vitales de nuestras comunidades. No
sólo son personas a las que estamos llamados a ayudar y proteger para custodiar sus
vidas, sino que pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados
del amor fiel de Dios.
Por esto doy las gracias a todos los que dedicáis vuestras energías pastorales a los
abuelos y a los ancianos. Sé muy bien que vuestro compromiso y vuestra reflexión nacen
de la amistad concreta con tantos ancianos. Espero que lo que hoy es la sensibilidad de
unos pocos se convierta en el patrimonio de cada comunidad eclesial. No tengáis miedo,
tomad iniciativas, ayudad a vuestros obispos y a vuestras diócesis a promover el servicio
pastoral a los ancianos y con los ancianos. No os desaniméis, ¡adelante! El Dicasterio para
los Laicos, la Familia y la Vida continuará acompañándoos en este trabajo.
Yo también os acompaño con mi oración y mi bendición. Y vosotros por favor, no os
olvidéis de rezar por mí. ¡Gracias!
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA
RELIGIOSA
COMUNICAT DE LES MISSIONERES DE LA IMMACULADA
CONCEPCIÓ A LES CONGREGACIONS RELIGIOSES
Benvolgudes i benvolguts responsables de les Congregacions Religioses, en especial, de
les que esteu presents a Catalunya:
Les Missioneres de la Immaculada Concepció vàrem ser fundades a l’any 1850 a Mataró
per Alfonsa Cavin Millot. La Congregació es fundà amb l’objectiu de possibilitar l’educació i
promoció de les dones i l’assistència en hospitals i residències de gent gran. Treballem per
“donar a la persona la dignitat que li correspon” des de l’educació, la sanitat, la inserció i la
presència missionera.
La nostra escola “Col·legi Immaculada Concepció - CIC”, situada al C/València, és present
al barri de l’Eixample des de 1879 donant resposta educativa a l’alumnat segons les
necessitats i reptes de cada època. Ens caracteritza l’acollida, l’ambient familiar, el
compromís i la solidaritat. A les aules hem treballat sempre per tal que l’alumnat sigui
valorat i que tingui il·lusió per descobrir i aprendre, des de la innovació continuada.
Els últims 8 anys hem anat patint la reducció d’alumnat i professorat, i malgrat totes les
mesures implementades, no ha estat possible revertir la situació. És per això que ens
acollim a la proposta del Consorci d’Educació de Barcelona d’assumir l’escola.
A partir del proper curs 2020-2021 aquesta escola passarà a formar part de la xarxa
d’escoles públiques i és el nostre desig comunicar-vos-ho ja que la premsa també farà el
seu ressò d’aquest fet.
Missioneres de la Immaculada Concepció
Barcelona, 6 de febrer de 2020
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Jornada per la Pau de Família Dominicana de Catalunya
El passat dissabte 25 de gener de
2020, va tenir lloc la jornada per la
Pau de la Família Dominicana de
Catalunya sota el títol: “De l'hostilitat
a
la
hospitalitat
.
Xarxa
d'hospitalitat
en
Família
Dominicana”. El ponent va ser Xabier
Gómez o.p. Al voltant de
unes
setanta persones van participar en
aquesta trobada que va tenir lloc en
les Dominiques de l'Ensenyament de
la Inmaculada Concepción del carrer
Mallorca a Barcelona.
Van estar presents les Dominiques de
l’Anunciata,
Dominiques
de
la
Presentació,
Dominiques
de
l'Ensenyament de la Inmaculada
Concepción, la Fraternitat Laical de Barcelona i els laics de les Comunitats DEIC que
formen la Família Dominicana de Catalunya.
Fra Xabier va iniciar la seva reflexió presentant alguns referents bíblics per acompanyar
una espiritualitat de la hospitalitat :
“A la Creació (GN): “No som Déu. La terra ens precedeix i ens ha estat donada”, (LS 15);
Som el que som perquè vam ser i som acollits a la naturalesa, la família, l'amistat , la
cultura, l'Església, la FD, la Congregació”.
Al costat de l'alzina de Mambré, els tres àngels amb Abraham i Sara: Succeeix una
experiència d'hospitalitat oberta al Misteri, per veure més enllà de les aparences, com al
final van aconseguir veure Sara i Abraham. Déu Trinitat que busca ser acollit, que camina
amb nosaltres i ens ofereix l'acolliment més ple i incondicional en el seu amor i la seva
misericòrdia fins a la vida eterna.
Jesús a casa de Marta, María i Llàtzer: Recordem que dins la tradició dominicana,
segons el Mestre Eckhart quan comentava aquest passatge…Marta estava atrafegada
servint perquè primer havia escoltat. És a dir , no hi ha servei ni hospitalitat sense abans
escolta de la Paraula de Jesús, sense experiència espiritual de la hospitalitat que Jesús
ens ofereix en la seva amistat i en la seva Paraula. En el misteri de la Trinitat que ens
acull i on esperem ser definitivament acollits”.
A continuació va presentar el projecte “Hospitalitat en Família Dominicana”, un camí per
promoure una cultura de la hospitalitat “Les migracions constitueixen un fenomen global
complex que ens interpel·la com a societat, Església i Família Dominicana. Per respondre a
aquest desafiament, iniciem una Xarxa d'Hospitalitat Dominicana”(per a més informació:
observatorioddhh@dominicos.org)
Què ofereix la Xarxa?
Enfront el discurs d'hostilitat, viure i estendre la cultura evangèlica de la hospitalitat i la
trobada.
Camins concrets per materialitzar acolliments i acompanyament professional a els qui les
vulguin dur a terme.
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Modalitats d'hospitalitat:
- Comunitat de sostre (comunitats religioses convivint i tutelant a una o dues persones
migrants de 2-3 mesos o d'1-2 anys).
- Acolliment d'urgència (comunitats, famílies o individus que acullen durant uns dies a
l'espera de derivar a la persona migrant cap a altres recursos habitacionals).
- Acolliment temporal (comunitats, famílies o individus que acullen i tutelen a les seves
cases a la persona migrant 3 mesos en els quals va rotant, mentre se li busca un recurs
més estable).
- Casa d'acolliment (comunitats, grups de laics que acullen, acompanyen i tutelen a una
família o un grup de migrants llogant un pis o oferint-los una habitació d'1 a 2 anys fins a
aconseguir la seva inserció i autonomia).

Modalitats de col·laboració amb l'hospitalitat Com es pot col·laborar amb els qui
acullen?
- Sumant-se a la Xarxa i fent-se entitat o persona col·laboradora.
- Solidaritat econòmica: Qui ho desitgi pot oferir un donatiu o una quota per al sosteniment
econòmic dels pisos d'acolliment.
-Voluntariat, oferint temps per col·laborar en activitats derivades de les tasques
d'acompanyament que és responsabilitat del grup, comunitat o famílies que acullen
temporalment o per a uns anys.
-Difonent i responent a les demandes de la xarxa que es donarien a conèixer a cada
moment. Posar en contacte les necessitats i a els qui poguessin respondre a les mateixes.
-Oferint recursos, béns mobles, habilitats, temps, serveis professionals gratuïts per a les
persones acollides, oració o altres compromisos.
Compartim alguns exemples que ja estan funcionant: un grup de joves a Madrid que ha
engegat un pis d'acolliment de llarga estada (Balimayá); una comunitat de germanes
acollint temporalment; famílies que acullen migrants temporalment; una petita congregació
dominica que no disposa de forces per acollir però que ofereix solidaritat i suport econòmic.
Els qui ja estan acollint coincideixen a assenyalar que és molt més el que estan rebent que
el que donen.
Ens va dir que actualment s'està en l'etapa de sensibilitzar i insistir quines formes
d'hospitalitat són possibles. Com diu el Papa Francisco recordant-nos l'Evangeli,
“reaccionem amb decisió” Imaginem fins a on podem arribar oferint a tantes famílies,
persones, col·lectius, etc. la possibilitat de teixir una xarxa d'acolliment. D'acollir i
d'aprendre a través de la trobada, l'hospitalitat i la solidaritat. Potser hi hagi més gent de la
qual pensem en els nostres entorns amb interès per “fer alguna cosa” i esperant que algú
els ofereixi eines i acompanyament”.
A continuació es va celebrar l'eucaristia per la Pau i es va compartir un pica-pica amb el
qual es va finalitzar la trobada.
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Nou Consell general dels Missioners dels Sagrats Cors
Madrid, 3 de febrero de 2020 (IVICON)
Del 19 de enero al 2 de febrero ha tenido lugar el XX Capítulo General de los Misioneros
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
En este Capítulo se han preguntado cómo recrear el carisma de la nueva cordialidad para
el siglo XXI: Brazos abiertos para acoger a todo el mundo, sin exlusiones, ayudar a sanar
los corazones heridos, servir al Traspasado en los traspasados, anunciar el Evangelio a
los pobres.

Han renovado su Equipo de Animación General,
eligiendo al P. Antonio Fernández Cano (valenciano) para Superior General, al P. Emilio
Velasco Triviño (madrileño) para Vicario y Secretario, al P. Dominique Savio Tuyisenge
(rwandés) para administrador, a los PP. Anaclet Mbuguje (rwandés) y Paulin Neme
(camerunés) para consejeros.
Los capitulares han trabajado, además, en otras tareas congregacionales junto a los
laicos y laicas invitados en representación de los diferentes ámbitos de Misión
Compartida: Fundación Concordia Solidaria, Procura de Misiones SS. Corazones, Centros
Educativos Joaquim Rosselló, Laicos y Laicas Misioneros.
El capítulo ha tenido lugar en el Santuario de Lluc, que la Congregación ha atendido
durante 128 años, a la sombra de su patrona, la Virgen Morena.
Su lema ha sido: “Atraíd@s y enviad@s por un Dios con Corazón”.
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Nou prior provincial dels Agustins
Madrid, 4 de febrero de 2020 (IVICON); Los agustinos eligieron el pasado viernes como
primer prior provincial de la nueva Provincia de San Juan de Sahagún de España al P.
Domingo Amigo González. El nuevo provincial asumirá el cargo para el período de 20202024 en el mes de julio cuando se celebré el capítulo provincial.

Con la elección del nuevo provincial se completa prácticamente el proceso de unión de
las cuatro provincias agustinas de España. Este proceso se inició en el año 2015 y ha
integrado a las provincias de Castilla, Filipinas, Matritense y de España. Durante este
período de transición, el P. Domingo Amigo ha desempeñado el cargo de presidente de la
Federación de Provincias de la Orden de San Agustín de España, que ha sido la
institución encargada de coordinar este proceso de unión. Tras la aprobación el pasado
mes de septiembre de la provincia de San Juan de Sahagún de España en el capítulo
general de la Orden el pasado mes de septiembre, y la elección del superior provincial, ya
sólo resta la celebración del capítulo provincial en el mes de julio para terminar el proceso
de unión de las provincias.
Domingo Amigo (Madrid, 1959) es en la actualidad el presidente de la Federación de
Provincias de la Orden de San Agustín de España, además de profesor ordinario de
Filosofía en el Centro Teológico San Agustín. Emitió su profesión religiosa el 1 de
septiembre de 1977 en el Monasterio de Santa María de La Vid (Burgos) y fue ordenado
presbítero en Los Negrales (Madrid), el 4 de junio de 1983.
La provincia de San Juan de Sahagún de España está integrada por 6 vicariatos Argentina, India, Iquitos (Perú), Las Antillas, Panamá, Tanzania y Venezuela- y dos
delegaciones -Centroamérica y Cuba-. En España y Portugal son 41 comunidades y 380
agustinos que animan 17 colegios, 4 colegios mayores, 1 centro universitario, 2 centros
teológicos, 33 parroquias, 7 iglesias de culto público y otros muchos proyectos sociales y
culturales.
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En la mort del pare
2 de febrer de 2020.
Vegeu: http://fontdegreccio.blogspot.com/2020/02/en-la-mort-del-pare.html
Aquesta tarda ha mort el meu pare.
Després d’uns mesos de malaltia, i d’uns dies de més deteriorament, ha acabat tancant
els ulls a aquest món.
Vam poder compartir com enfocava la malaltia. Deia que no li feia por la mort, però que no
volia patir. I aquests últims dies era molt conscient que estava en l’etapa final.
Darrerament ens agraïa molt tot el que rebia de nosaltres. Un dia em diu: “Gràcies per
tot!”. I jo li dic: “Gràcies de què? Gràcies a tu! Per…”, i aleshores li vaig enumerar tot de
coses que havia rebut d’ell al llarg de la vida.
Em vaig sentir sempre profundament respectat per ell, fossin quines fossin les meves
opcions. Ell tenia clar que havia de donar suport als fills, féssim el que féssim. No crec
que sentís que li pertanyíem, sinó que havia d’estar al nostre costat sempre que el
necessitéssim. Quan als 7 anys vaig demanar de ser escolà, va acollir el meu desig i va
dir: “d’acord, ens podem informar”. I així va ser al llarg de la vida.
Quan a vegades pensava en la relació amb ell, em venia al cap aquesta foto de petit,
quan em va ajudar a pujar al Canigó agafat de la mà.
I aquests darrers dies pensava en aquesta darrera foto, que em va demanar no fa gaires
setmanes. Aquí sóc jo qui li posa la mà a l’espatlla, i ell ja va amb bastó. Però fins i tot
aquests dies ha acollit els meus projectes amb profund respecte i suport.
“Gràcies per tot!”, em va dir. GRÀCIES A TU, PARE!!!
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
Academia de Ciencias Sociales: Conferencia “Nuevas Formas de
Fraternidad Solidaria”
“De Inclusión, Integración e Innovación”
Larissa I. López
Zenit – 3 febrero 2020
El próximo miércoles, 5 de febrero de 2020, se celebrará en la Academia Pontificia de
Ciencias Sociales del Vaticano la Conferencia titulada “Nueva Formas de Fraternidad
Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación (I+I+I)”.
En este encuentro participarán economistas, ministros de finanzas y economía,
presidentes de bancos y miembros de parlamentos de varios países del mundo, entre
ellos Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Colombia, Perú, Argentina
y España.

Conferencia Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria © Academia de las Ciencias Sociales

Solidaridad en la Iglesia
En el folleto explicativo difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la Academia
Pontificia de Ciencias Sociales describe que a lo largo de su vida, “Jesús no solo predica
la justicia, sino que la practica y la vive a través de la solidaridad y misericordia con el
prójimo, especialmente con los más postergados”. Además, propone como mandamiento
más importante, el “Ama al Señor, tu Dios, [y] ama a tu prójimo como a ti mismo (Mt 22,
37-39)”, marcando “un nuevo paradigma para medir nuestras propias acciones y la
eficacia de nuestras instituciones”.
Del mismo modo, el folleto recuerda que la solidaridad “es uno de los tres pilares de la
Doctrina Social de la Iglesia, junto a la subsidiaridad y al bien común (Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, 160)” y cómo Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora
Francisco “han puesto especial énfasis en la noción de solidaridad”.
Opción por los pobres
El texto remite también a las palabras del Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’ “en
las actuales condiciones de la sociedad mundial, donde hay tantas desigualdades y donde
cada vez hay más personas marginadas, privadas de los derechos humanos
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fundamentales, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como
consecuencia lógica e ineludible, en una llamada a la solidaridad y en una opción
preferencial por los más pobres (158)”.
E igualmente pide que “no imaginemos solamente a los pobres del futuro, basta que
recordemos a los pobres de hoy, que tienen pocos años de vida en esta tierra y no
pueden seguir esperando. Por eso, además de la leal solidaridad intergeneracional, se ha
de reiterar la urgente necesidad moral de una renovada solidaridad intrageneracional
(162)”.
Programa
La conferencia está organizada en dos paneles: “Estabilidad social: nuevas reglas para un
mundo unido, inclusivo, dinámico y sostenible” y “Transformación de las reglas de la
arquitectura financiera internacional: estabilidad económica y financiera”.
Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias
Sociales, inaugurará el evento con una charla sobre el tema “La solidaridad como hilo
conductor del Magisterio Pontificio: de San Pablo VI al Papa Francisco. La Iglesia como
actor global”.
En el segundo panel intervendrán Martín Guzman, Arturo Herrera, Alberto Carrasquilla,
Benigno López, María Luisa Hayem y Richard Martinez, respectivamente, ministros de
finanzas de Argentina, México, Colombia, Paraguay, El Salvador y Ecuador.

Racó de lectura
Conceptes fonamentals d'antropologia i religió. Lluís Duch
A cura d'Ignasi Moreta
Aquest llibre aplega trenta-quatre articles
d'enciclopèdia redactats per L Lluís Duch per a
la Gran enciclopèdia catalana, per a Conceptos
clave de la antropología cultural, d'Ángel Aguirre, i
per a Conceptos fundamentales del cristianismo,
de Casiano Floristán i Juan José Tamayo. L'aplec
d'aquestes col·laboracions en un sol llibre dona
lloc a una obra coherent i homogènia: una mena
de diccionari d'antropologia i religió o, si es
prefereix, d'antropologia de la religió. Tot article
d'enciclopèdia té, òbviament, una finalitat
eminentment divulgadora, i els de Duch que
s'apleguen en aquest llibre no en són cap
excepció. Tanmateix, en gairebé tots els textos és
perceptible el segell propi de l'autor. No som
davant un mer divulgador, sinó davant un
investigador de primer ordre que ha acceptat oferir
resums de primera mà de conceptes que va
estudiar amb la màxima profunditat i ambició.

Núm. de pàgines: 176
Primera edició: gener del 2020
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la protecció dels menors
Absolt el cardenal de Lió en un cas de pederàstia
EUSEBIO VAL. Calais. Corresponsal
La Vanguardia. 31 gener 2020
L’arquebisbe de Lió, el cardenal Philippe Barbarin, va ser absolt ahir del delicte
d’encobriment en un greu cas de pederàstia a l’Església catòlica. El tribunal d’apel∙lació va
revocar la sentència de sis mesos de presó –deixada en suspens– a què havia estat
condemnat el purpurat el març de l’any passat. Els advocats de l’acusació van anunciar
un recurs davant el Tribunal de Cassació, màxima instància jurisdiccional.
Barbarin, de 69 anys,
que ostenta el títol
històric de primat de les
Gàl∙lies i aqui es va
arribar a considerar en
cert moment com a
papable, ha passat un
calvari
personal
al
veure’s implicat en un
dels escàndols eclesials
més grans haguts a
França, protagonitzat per
l’exsacerdot
Bernard
Preynat, que va abusar
sexualment de joves escoltes durant anys i que actualment està sent jutjat. Una de les
víctimes va acusar Barbarin d’haver protegit Preynat i de no haver-ho denunciat. El
cardenal sempre ho ha negat, tot i que, durant una missa, va demanar perdó per les faltes
o negligències de supervisió que hagués pogut cometre.
Un dels advocats de Barbarin es va congratular que “una injustícia ha estat reparada”. El
mateix cardenal va aparèixer davant la premsa, satisfet que l’Església de Lió “passi una
pàgina” i pugui començar una nova etapa. El papa Francesc va rebutjar la dimissió de
Barbarin l’any passat, encara que aquest es va retirar temporalment de les seves
funcions. Ahir el purpurat va tornar a insistir en la seva renúncia i es va mostrar disposat a
anar a Roma per demanar l’hi personalment al Papa.

Declaración del Director de la Oficina de Prensa de la Santa
Sede, Matteo Bruni, 30.01.2020
La Santa Sede ha tenido noticia de la sentencia del Tribunal de Apelación de Lyon sobre
el cardenal Philippe Barbarin y de la decisión de Su Eminencia de volver a poner su
mandato en manos del Papa Francisco. Junto con la Conferencia Episcopal Francesa, la
Santa Sede reitera su cercanía en el sufrimiento a todas las víctimas de abusos, a sus
familias y comunidades, y está al lado de la Iglesia de Lyon, duramente probada.
El Santo Padre, que sigue de cerca el desarrollo de estos dolorosos acontecimientos,
comunicará su decisión a su debido tiempo.
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“Els pedòfils han de poder sortir de l’ombra i demanar ajuda”
Latifa Benari, fundadora i presidenta de l’Associació L’Ange Bleu
Ima Sanchís
La Vanguardia 17 gener 2020
Tinc 68 anys. Soc francomarroquina. Vaig créixer al Marroc i a Algèria i visc a París. Estic
casada i tinc dos fills. Estic diplomada en Magisteri. Em preocupa i m’ocupo dels nens que
han patit abusos i això implica ocupar-se de les mancances d’atenció cap als pedòfils.
Crec en Déu i li prego

CÉSAR RANGEL

He estat en contacte amb milers de pederastes, i molts m’han dit: “Si jo hagués tingut
ajuda, no hauria passat a l’acte”.
Això és un nou enfocament.
L’objectiu de L’Ange Bleu és que els pedòfils puguin sortir de l’ombra i demanar ajuda,
una manera de protegir els nens. Molts pedòfils abstinents (els que se senten atrets pels
nens però no n’abusen), sovint pares de família, busquen refugi en la pornografia infantil, i
els turmenta.
I com hi arriben?
A través dels pop-ups que apareixen quan consultes pornografia adulta.
Què la va portar a ocupar-se dels agressors?
A través de les víctimes vaig començar a conèixer el perfil dels agressors. Una nena de
vuit anys em va parlar d’un amic del seu germà que l’abraçava contínuament, era un
agressor potencial que l’espantava. Va ser la primera vegada que em vaig trobar amb un
pedòfil que patia.
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I?
Plorava, ell no sabia per què sentia atracció
per aquella nena. El vaig ajudar a controlar la
seva pulsió, a reconduir-la cap als adults, li
vaig explicar la meva pròpia història i li vaig
poder fer entendre el patiment d’aquella nena.
Però vostè no és psicòloga.
La meva formació i coneixements els he
adquirit sobre el terreny, amb el contacte de
milers de víctimes de maltractament sexual
durant quaranta-cinc anys. I també amb el
contacte amb perpetradors de maltractament
de molt diverses personalitats. És la batalla de
la meva vida.
Perquè?
El meu pare era modista i jo, la sisena de sis germans, treballava per a ell. El seu empleat
de confiança va abusar de mi des dels 6 fins als 14 anys.
...
La primera vegada que em va violar, d’una manera brutal, quan va acabar em va dir que
era encara molt petita per comprendre-ho, que el que fèiem era normal.
Nova dir res.
Aquell home em va ensenyar una dona que malvivia al carrer amb els seus fills i em va dir
que si l’hi deia al meu pare aquest el mataria, però que ell acabaria a la presó i la meva
mare es quedaria al carrer. El meu rendiment escolar va començar a baixar i ell li va
proposar al meu pare d’ajudar-me en els estudis.
Un suplici.
Va durar fins que ens en vam anar a Algèria. Dos anys després vam tornar de vacances al
Marroc i vaig reconèixer en el comportament de la Sonia, una nena de set anys filla d’una
amiga de la meva germana, el meu propi a la seva edat. L’home que va abusar de mi
estava abusant d’ella.
I què va fer?
L’hi vaig explicar tot a la meva mare i a la mare de
la Sonia. Vam anar a veure la dona d’aquell home
que, amb el temps, va aconseguir el divorci. Vam
posar fi al calvari de la Sonia, però no ho vam
denunciar per protegir els seus tres fills, que anys
més tard m’ho van agrair.
I va tornar a Algèria.
Al cap de poc temps vaig poder ajudar una altra
nena víctima de maltractament sexual, la Warda,
que poc després va tenir la valentia de plantar
cara al seu oncle i al seu germà gran. Vaig
entendre la importància de donar suport a les víctimes en una època i un lloc en què el
tema de l’abús ni es plantejava.
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Com les trobava?
El boca orella. En els vuit anys que vaig passar a Algèria vaig poder ajudar i assistir més
de dues centes víctimes. El 1976 em vaig establir a França, i em va sorprendre descobrir
que la situació era més o menys la mateixa que a Algèria; en aquella època, el tema del
maltractament sexual era completament desconegut. Així que vaig continuar sola i amb
total discreció.
Com va néixer L’Ange Bleu?
Un professor de l’escola de la meva filla tenia tendències pedòfiles, ho vaig denunciar a la
policia i va ser expulsat, però la psicosi dels pares va anar en augment. L’alcalde de la
meva localitat, Bry-sur-Marne, i l’inspector del Departament d’Educació Nacional em van
demanar que creés l’associació de protecció al menor.
Va tornar a veure el seu abusador?
Uns anys més tard, quan vaig veure el penediment d’alguns abusadors, vaig voler tornar a
veure’l, però en ell no hi havia penediment, em va dir que ho va fer per amor. Com una
víctima pot entendre que algú la violi per amor?
Forma part de la idiosincràsia de
molts abusadors.
Conscient que és guaridor que l’agressor
mostri penediment i demani perdó, he
contactat
amb molts, i la gran majoria es
penedeixen. Això és el que em va portar
a ajudar els pedòfils.
Com els detecta?
Vaig anar a un congrés de psiquiatria
sobre maltractadors sexuals i vaig
exposar la qüestió de com contactar amb
les persones que tenen la tendència però
que no l’han desenvolupat. “Cap pedòfil
no sortirà a la llum abans de passar a
l’acte”, van concloure, “és una quimera”.

No es va rendir.
Quan vaig crear L’Ange Bleu em van convidar a un programa de ràdio. Aquell mateix dia
vaig començar a rebre correus, el primer encara el guardo: “Tinc 17 anys, sis plau,
ajuda’m a protegir els nens que m’envolten”.
El sentit d’una vida
Un home de confiança de la família va abusar d’ella dels 6 als 14 anys. Va adquirir la
capacitat de detectar les víctimes i els agressors i amb total discreció, des dels 16 anys,
va començar a ajudar nenes que patien abusos sexuals. Amb el temps va comprendre
que també calia ajudar els pedòfils. “Va ser molt difícil i dur treballar en això perquè al
principi, en conferències per divulgar el meu mètode, vaig trobar hostilitat per part de les
associacions de víctimes i de psiquiatres i psicòlegs que consideraven que envaïa el seu
terreny; amb el temps es van adonar que jo completava el seu treball”. Ara és consultora
de la policia, de magistrats i psicòlegs, i fa conferències per tot el món. L’Àngel Blau ha
nascut a Espanya (info@angelblau.com, 936425381).
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Un milió de nens entre barrots
Xavier Aldekoa
La Vanguardia 20 gener 2020
Sona un espetec metàl∙lic, la porta s’obre amb un gemec rovellat i s’inicia el passeig cap a
l’horror. Els passadissos de la presó estan plens de presos, la brutícia s’acumula als
racons i les cel∙les són tan fosques que els escassos halos de llum adquireixen un to
blavós. Els terres i parets estan ennegrits i, de fons, se senten crits i cops de porta. Al pati
hi ha grups d’homes xerrant i el responsable de la
presóels crida: exigeix que es tapin la cara. Així presenta
el documental Infierno (Kanaki Films), del cineasta
navarrès Raúl de la Fuente, la presó de Pademba, a
Sierra Leone, un dels pitjors presidis del món i un dels
més massificats. L’edifici, situat a la capital, Freetown, es
va construir fa més d’un segle per allotjar-hi més de 200
reclusos i actualment n’acull més de 2.000. La cinta,
nominada a millor curtmetratge documental als premis
Goya, que se celebrenaMàlaga el 25 de gener, explica la
història d’en Chennu, un orfe del carrer que als 15 anys va entrar a la presó per a adults
de Pademba. Després d’aconseguir sortir d’aquest forat, ara el jove de Sierra Leone torna
al presidi per pagar fiances de nens que, com ell, es van veure atrapats a la presó a la
mercè dels abusos dels reclusos grans. Després de descobrir la situació a la presó
gràcies a Jorge Crisafulli i Alberto López, del centre Don Bosco Fambul de Missions

Salesianes, De La Fuente va decidir alçar la veu. “Amb aquest documental –explica a
aquest diari– vull denunciar la situació dels menors en presons com la de Pademba. El
lloc és un descontrol, un caos, i els nens pateixen constants agressions i abusos sexuals.
Molts d’ells no han de ser ni tan sols jutjats i alguns han estat condemnats a mort per
presumptes delictes comesos quan eren nens. Per a ells, és un autèntic infern”. L’objectiu
de l’últim film de De La Fuente, guanyador de dos Goya per Un día más con vida i
Mineritas, és posar a l’aparador mediàtic un drama global: segons l’Unicef, al món hi ha
més d’un milió de menors a la presó. En un informe publicat al juliol, l’Assemblea General
de les Nacions Unides pujava la xifra entre 1,3 i 1,5 milions de nens privats de llibertat a
tot el planeta. L’informe diu que els menors en presons poden ser molts més, ja que
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alguns països no disposen d’un control fiable i altres vegades el recompte no inclou els
menors.
En moltes ocasions es tracta d’un patiment il∙legal. La Xarxa
Internacional dels Drets dels Nens (CRIN, per les sigles en
anglès) recorda que, segons el dret internacional, els menors
han de ser detinguts o empresonats durant el període més breu
que sigui possible
i rebre sentències proporcionals a les circumstàncies i la
gravetat dels delictes i les seves necessitats individuals. El
CRIN lamenta que, actualment, a 73 països, els menors d’edat
poden rebre penes de condemna perpètua.
Pel religiós argentí Jorge Crisafulli, amb més de 25 anys
d’experiència en països africans, qualsevol intent de donar una
xifra exacta és fallit: “És impossible concretar una estadística.
Sí que puc confirmar que hi ha menors a presons d’adults,
sobretot a presons africanes. Moltíssims. He vist com nens que
han comès delictes menors com el frequency, un sinònim de
vagar pel carrer sense fer res, són detinguts per la policia, que
els canvia l’edat i escriu al’informe que el nen té 18 anys”.
A milers de quilòmetres de Freetown, a la ciutat congolesa de
Goma, aquest periodista va localitzar fa més d’un any 66
menors d’edat que complien condemna o esperaven ser jutjats.
Al recinte, ple, sense electricitat, llits ni lavabos, nens que
havien comès infraccions insignificants convivien amb ex nens
soldats adolescents, jutjats per delictes de sang o violació.
Didier Dieudonné, d’11 anys, n’era un. Després de confessar
entre murmuris que els grans pegaven molt els méspetits, els
robaven el menjar i els obligaven a netejar, va accedir a explicar el crim que havia comès:
havia robat un mòbil. “Era al mercat amb el meu amic Rigo i vam prendre el telèfon a un
senyor. Quan l’estàvem venent, el propietari ens va enxampar. Aquí hi passaré dos
mesos”.

BREUS
El Vaticà convoca a Roma el primer seminari sobre economia per a monges de
clausura
La trobada pretén que les ecònomes i abadesses millorin la seva formació en la
gestió del seu patrimoni
Del 3 al 8 de febrer tindrà lloc la celebració del Primer Capítol General de la
Congregació Monàstica de Santa Hildegarda. El procés de creació d'aquesta
congregació va començar fa gairebé quatre anys en una Assemblea Interfederal,
i ha donat fruit amb la publicació del Decret pel qual la Santa Seu ha aprovat les
Constitucions erigint així la Congregació Monàstica de santa Hildegarda, que
reuneix 24 monestirs de monges benedictines a Espanya. El capítol s'està
celebrant a la Casa de les Germanes de l'Amor de Déu al Carrer Socarra de
Madrid.
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Pren-ne nota

actes, activitats, cursos, seminaris, informacions,
conferències, exercicis, presentacions…
Monestir de Sant Pere de les Puel·les
La Regla de Sant Benet i la família

La Regla
de Sant Benet,
una eina actual
Taller de
Constel·lacions
Familiars
i Teràpia
Sistèmica
Recés
de Quaresma

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]
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

Salesians

Fundació

Escola Cristiana. Amb
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el suport de l’URC

Inscripcions

Premi Mundo Negro 2019 a la fraternitat
Premi Mundo Negro 2019 a la Fraternitat: Achaleke Christian
Achaleke Christian Leke va nèixer a Kumba, Camerun.
Diplomat en ciències polítiques amb un postgrau en
Relacions Internacionals a la Universitat de Yaundé i un
màster en Conflictes, seguretat i desenvolupament a la
universitat de Birminghan.
Però més enllà del seu perfil acadèmic, la figura d'aquest
jove camerunès destaca pel seu compromís en la
resolució de conflictes a través de la Local Youth Corner
(LYC). En aquells llocs on treballa el missatge que
ofereiz Achaleke es tan senzill com sòlid: "per assolir la
pau, hem d'educar els nostres joves per a que entenguin
que malgrat la nostra raça, religió o ultura, som iguals".
Entrada lliure
Divendres 7 febrer 2020, 19h
Sala d'actes Cristianisme i Justícia, Roger de Llúria 13, Barcelona
Convoca i organitza: Mundo Negro-Missioners combonians, Oxfam Intermón, Cristianisme
i Justícia, Mans Unides, Wiriko (artes y culturas africanas)
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Monestir de Sant Benet de Montserrat
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Unión Internacional de Superioras Generales (UISG)
La interculturalidad en la vida
religiosa: la Hna. Pat Murray contesta
a sus preguntas

19 febrero, 14-15.30 horas (hora de
Roma)
ENCUENTRO EN LÍNEA

Español
https://zoom.us/j/548839374
English
https://zoom.us/j/936425168
Italiano https://zoom.us/j/453881104
Français https://zoom.us/j/553528640
Inscripción en línea aquí

FECC INFORMA núm. 757 Data: 03.02.2020
Un procés participatiu en el quehem de ser-hipresents. La veu de la comunitat
educativa és fonamental
Divendres passat vàrem fer arribar als titulars i directors de les nostres escoles les
al·legacions que les entitats representatives de les titularitats del sector han fet
conjuntament al projecte de decret de programació i admissió, i que s’han presentat al
Departament d’Educació en compliment del tràmit d’audiència que va obrir l’Administració.
Sabem que també ho han fet els representants de les federacions i confederacions
d’AMPAs.
També us dèiem que s’ha obert el tràmit d’informació pública en referència al mateix
decret. Què significa aquest tràmit? La informació pública és una de les formes de
participació ciutadana en el procediment d’elaboració d’una norma, permet guanyar una
més gran transparència i participació en l’elaboració de les disposicions generals i
possibilita la defensa de posicions subjectives o interessos de les persones i entitats
directament afectades per la disposició. Els ciutadans poden palesar les seves
observacions, suggeriments o al·legacions davant d’una norma que incideix
directíssimament en els seus drets. I, en aquest cas, els citats suggeriments els pot
adreçar a títol personal al Departament d’Educació.
És indubtable que aquest projecte de decret afecta molt directament el dret constitucional i
estatutari a l’educació i a la llibertat d’ensenyament (article 27 CE i 21 EAC), dret als quals
les administracions estan vinculades. I tant la programació com el procés d’admissió estan
dotats d’una sèrie de garanties que permeten conjuminar el dret de tots a l’educació amb
el de la llibertat d’elecció de centres i el de la seva creació i direcció. I, de forma derivada,
el dret dels treballadors i treballadores a prestar-hi serveis. Sovint hem recollit el que diu la
norma al respecte, interpretada per la jurisprudència. Però no està de més reiterar-ho,
perquè volem que la nostra oferta educativa estigui oberta a totes les famílies, sense cap
mena de discriminació, on també s’inclouen els alumnes amb necessitats de suport
educatiu. Per això defensem el model de concert com una manera de fer efectiu el dret de
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tothom a l’educació en un règim de llibertat. Però, alhora, cal que l’Administració es
comprometi afinançar de manera adient i justa aquest concert, i que aporti els recursos
necessaris per a l’escolarització d’uns alumnes que requereixen d’un especial suport.
No posem en dubte la capacitat del Departament d’Educació per a realitzar la
programació de llocs escolars. Però cal que la manera de dur-la a terme s’ajusti als
principis que la regulen. Tampoc defugim la responsabilitat que tots tenim, en especial
els centres docents, a escolaritzar tot l’alumnat que decideixi matricular-s’hi, en
especial els més necessitats. A aquestes alçades, no se’ns poden demanar més proves
de la nostra responsabilitat i vocació de servei envers aquest alumnat.
Però és del tot desproporcionat que s’exigeixi a centres i famílies un sobreesforç
econòmic i que l’administració no asseguri les actuacions necessàries per a
garantir els deguts recursos econòmics. Sense aquesta garantia de cobertura
econòmica, que respon a un mandat legal, s’agreuja molt més l’infrafinançament dels
centres concertats, tensionant encara més el sistema i accentuant la inviabilitat de
les escoles. Inviabilitat que s’agreujasi es fa una programació de les unitats i els llocs
escolars abans que s’anunciï l’oferta educativa, amb la possibilitat gens dubtosa que,
abans que els pares hagin presentat les seves sol·licituds, algunes escoles hauran de
suprimir unitats, amb la consegüent pèrdua de llocs de treball.
Sap molt de greu haver d’afrontar iniciatives com aquesta. Perquè ens consta la voluntat
de diàleg i d’arribar a consensos del Departament envers unes propostes
normatives que són fonamentals per al nostre sistema. Però tal com està prevista la
regulació dels procediments de programació i d’admissió, és patent el perjudici que es
causarà a l’escola concertada.
Per tant, demanem a tota la comunitat educativa de les nostres escoles que facin
arribar la seva veu en el moment present. I que, a través d’aquest tràmit d’informació
pública, el Departament d’Educació pugui rebre les nostres inquietuds i
preocupacions, que són les inquietuds i preocupacions de milers de docents i de
professionals que tenen cura de l’administració i dels serveis i en el suport dels
centenars de milers de pares i mares que hi confien l'educació dels seus fills.
Tots hem de ser conscients que el moment que vivim és molt important i que la veu de
l’escola concertada s’ha de fer sentir, pel bé del país i del Servei d’Educació de Catalunya.
Hem de seguir mantenint dignament la nostra presència en el Servei d’Educació de
Catalunya en un marc allunyat de prejudicis i respectuósamb un marc democràtic i
socialment avançat.
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Jornada de Formació Permanent
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Junta directiva de l’URC
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial
Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra
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Setmana mundial per a l’Harmonia interreligiosa
Dia internacional contra la mutilació femenina
Dia mundial del malalt
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Dia de l’amistat
Dia mundial de la justícia social (ONU)
Dia mundial de l’idioma matern

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
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