Barcelona, 19 de març de 2020

ANY XIII núm.

Festivitat de Sant Josep en temps de pandèmia

El Papa va caminar pels carrers buits de Roma per resar-li a un famós crucifix
que es creu va salvar a la ciutat de la “gran pesta” en 1522

526

D’entrada

Quedem-nos a casa: del caos al cosmos
El P. Ignasi Fossas, prior de l'abadia de Montserrat, va intervenir en una sessió acadèmica,
organitzada per l’Ateneu Universitari Sant Pacià el dia 3 de març i dedicada a l'economia
del papa Francesc. Va dir, entre altres coses, que la Regla de Sant Benet serveix com a
criteri d'organització. Es tracta de posar ordre en el caos per a convertir-lo en cosmos,
paraula que conté aquests dos significats: ordre i bellesa. Per tant, es tracta d'ordenar
l'espai, ordenar el temps i ordenar la convivència.

Davant la imperiosa necessitat actual de quedar-se a casa, en les
famílies, en les comunitats religioses, pràcticament confinats a
causa de la pandèmia, m'ha vingut a la ment aquesta intervenció
per a aplicar-la al nou estil de vida d'aquestes setmanes. Estem
acostumats a entrar i sortir de casa sense cap problema. No poder
fer-ho, ens pot conduir al caos sinó sabem posar ordre en aquests
tres conceptes als quals apunta la Regla benedictina. El
confinament pretén dos objectius importants: no contagiar als
altres i no ser contagiat. L'amor és capaç d'entendre-ho. La
frivolitat, en canvi, no tem posar als altres en situació de risc.
Primer.- Ordre i bellesa en l'espai. Cada família, cada comunitat
religiosa, ha de ser conscient de l'espai de què disposa i de com
pot organitzar-lo en aquesta nova situació. La percepció dels límits
és inevitable. En alguns casos, gairebé angoixant. Pisos petits. Els
pisos grans faciliten desplaçar-se per ells i passejar més
folgadament. No obstant això, saber trobar un ordre només pot
beneficiar. Existeix l'oportunitat d'organitzar l'espai i les coses que hi ha en ell, així com de
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distingir els llocs personals dels comunitaris. Cuidar i extremar les precaucions perquè totes
les persones, tots els germans i germanes de comunitat, puguin sentir-se prou
acompanyades, més segures i menys aïllades.
Segon.- Ordre i bellesa en el temps. Com no es distingeixi el dia de la nit, com no es
gaudeixi d'un horari que reguli sense rigidesa el temps de manera harmònica, cada nou
minut serà l'anunci del caos imminent. Tot el temps empassant-se les mateixes notícies de
la tele o de la ràdio crea neurosi. Comptabilitzar les morts al minut... permet observar com
pugen les xifres i alhora com s'empitjora l'angoixa i la tensió. Saber trobar ritmes per a les
necessitats variades. Entre les prioritats, s’hi troben el silenci i la interioritat, la pregària
personal i comunitària, l'atenció a les aspiracions espirituals, la convivència fraterna, el
servei comunitari… La distracció
ajuda, sense caure en l'obsessió
pels productes tecnològics i
d'entreteniment que ens allunya de
l'essencial. Són importants l'inici
per a aixecar-se i la fi de la jornada
per a anar a dormir. Temps per a
estar junts. Temps de tasques
familiars i comunitàries. Temps per
al silencio i el treball personal.
Tercer.- Ordre i bellesa en la
convivència. Els altres dos
aspectes redunden en aquest. No
estem acostumats a viure junts
tantes hores i poden saltar
espurnes per la tensió acumulada.
En moments de tensió i d'angoixa
la susceptibilitat augmenta. Cal
saber
trobar
ordre
en
la
convivència. Aportar aspectes
positius. Temps per parlar i temps
per callar. Respecte, afecte i
atenció cap a les persones que
compartim el mateix espai i el
mateix temps. Tenir converses
interessants en els menjars, que
també serveixin per a relaxar-se,
sense perdre mai el sentit de l’humor. Cuidar les relacions és bàsic. Les relacions amb Déu
en la pregària. En la immensa majoria de casos, l'eucaristia no és possible, com ocorre en
les famílies, en moltes comunitats de religioses o de germans. En aquestes situacions, es
pot celebrar la Paraula de Déu i la Sagrada Comunió. Una manera de viure a fons l'Església
domèstica en comunió amb l'Església diocesana i universal. Som comunitats de fe i de vida.
Com Moisès al cim de la muntanya, si mantenim el braços alçats cap a Déu, la humanitat
anirà guanyant la partida a un virus que redueix a cendres el nostre orgull per endinsar-nos
en la humilitat i ens retorna als valors essencials, la perspectiva dels quals mai no hauríem
de perdre.
Lluís Serra Llansana
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"Invoca sempre Sant Josep, sobretot en els moments difícils, i confia la
teva existència a aquest gran Sant"
Papa Francesc
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LA PANDÈMIA DEL covid-19
EL PAPA: "HE DEMANAT AL SENYOR: ATURA L'EPIDÈMIA
AMB LA TEVA MÀ"
Entrevista de Francesc al diari italià Repubblica: "Demano que tots estiguin a prop d'aquells
que han perdut els seus éssers estimats".
Vatican News, 18 març 20 a través de flama.info
"He demanat al Senyor que aturés l'epidèmia: Senyor,
atura-la amb la mà. He pregat per això". Així Francesc,
entrevistat pel vaticanista de la Reppublica Paolo
Rodari, va respondre a la pregunta sobre quina va ser
la seva pregària de diumenge a la tarda a Santa Maria
Maggiore i San Marcello al Corso.
El Papa, proposant com viure aquests dies difícils, va
dir: "Hem de redescobrir la concreció de les petites
coses, de les petites atencions que cal tenir cap als qui
són a prop, parents, amics. Entendre que en les petites coses hi ha el nostre tresor. Hi ha
gestos mínims, que de vegades es perden en l'anonimat de la vida quotidiana, gestos de
tendresa, d'afecte, de compassió, que, però, són decisius, importants. Per exemple, un plat
calent, una carícia, una abraçada, una trucada telefònica ... Són gestos familiars d'atenció
als detalls de cada dia que fan que la vida tingui sentit i que hi hagi comunió i comunicació
entre nosaltres".
"De vegades - va afegir Francesc - vivim una comunicació entre nosaltres que és només
virtual. En canvi, haurem de descobrir una nova proximitat. Una relació concreta feta
d'atenció i paciència. Sovint les famílies a casa mengen juntes en un gran silenci que no ve
donat per una escolta mútua, sinó pel fet que els pares veuen la televisió mentre mengen i
els seus fills estan amb els seus telèfons mòbils. Sembla que són molts monjos aïllats uns
dels altres. Aquí no hi ha comunicació; en canvi, escoltar-nos és important perquè entenem
què necessita cadascú, les seves necessitats, cansaments, desitjos. Hi ha un llenguatge fet
de gestos concrets que ha de ser salvaguardat. Al meu entendre, el dolor d'aquests dies
s'ha d'obrir a aquesta concreció ".
El Papa va tenir un pensament particular per al personal sanitari, per als voluntaris i per als
familiars de les víctimes: "Agraeixo als que es gasten d'aquesta manera pels altres. Són un
exemple d'aquesta concreció. I demano que tots estiguin a prop dels que han perdut als
seus éssers estimats, tractant d'acompanyar-los de totes les maneres possibles. el consol
ha de ser ara el compromís de tots ". El papa Francesc va dir que havia estat tocat, referent
a això, per un article publicat recentment per Fabio Fazio, en particular pel fet que "els
nostres comportaments sempre influeixen en la vida dels altres", citant l'exemple dels que,
al no pagar impostos, provoquen la manca de serveis de salut.
Finalment, Francesc convida a tots a l'esperança, fins i tot a aquells que no creuen: "Tots
són fills de Déu i són mirats per Ell. Fins i tot qui encara no ha trobat a Déu, qui no tenen el
do de la fe, poden trobar el seu camí allà, en les coses bones en les que creu: pot trobar la
força en l'amor als seus fills, a la seva família, als seus germans. Un pot dir: "No puc resar
perquè no hi crec". Però al mateix temps, però, pot creure en l'amor de la gent que l'envolta
i allà trobar l'esperança"
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EL PAPA FRANCESC DAVANT L'EMERGÈNCIA DEL COVID-19:
UNITS A CRIST, MAI ESTEM SOLS
Aquest diumenge, 15 de març, resplendeix el sol sobre la ciutat de Roma, mentre les
campanes repiquen anunciant el migdia. El papa Francesc ha començat la pregària de
l'Àngelus, que és transmesa pels mitjans de comunicació.

Després de resar l'Àngelus, el bisbe de Roma va evidenciar un dels molts canvis que es
viuen a la ciutat: "La Plaça de Sant Pere està tancada". Els carrers llueixen buits i amb prou
feines s'escolta el soroll dels cotxes. En aquest ambient, ressonen les paraules de
Francesc: "En aquesta situació d'epidèmia, en la qual ens trobem vivint més o menys aïllats,
estem convidats a redescobrir i aprofundir el valor de la comunió que uneix a tots els
membres de l'Església. Units a Crist mai estem sols, sinó que formem un sol cos, del qual
Ell és el Cap ". El Papa subratlla que la comunió s'alimenta de l'oració i amb l'eucaristia.
Novament, Francesc va agrair als que treballen en els serveis essencials: "Renovo la meva
proximitat a tots els malalts i als que en tenen cura. Així com els nombrosos treballadors i
voluntaris que ajuden a les persones que no poden sortir de casa seva, i els que satisfan
les necessitats dels més pobres i els sense sostre ".
Finalment, el Bisbe de Roma va agrair "a tots els que van resar per mi en el setè aniversari
de la meva elecció com a successor de Pere"
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L’URC TANCA INTERINAMENT LA SEVA SEU

Benvolgudes i benvolguts,
Us trameten dos comunicats. El primer fa referència al tancament ocasional de la seu de
l’URC i el segon a les indicacions de l’arquebisbat de Barcelona, raonablement extensible
pels criteris exposats a la resta de diòcesis catalanes, amb relació a la pandèmia del
COVID-19.
Estem vivint uns moments molt crítics des del punt de vista sanitari, que tindran una forta
repercussió en el camp social i econòmic. Cal obrir-nos a la interpretació del sentit d’aquests
esdeveniments a la llum de la fe, a la intensificació de les nostres pregàries, i a tenir màxima
cura d’evitar comportaments que afavoreixen l’extensió del virus, tot perjudicant sovint les
persones més febles. Un criteri molt assenyat que a més d’un religiós i religiosa li pot costar
correspon al punt 3 de la nota de l’arquebisbat: “A causa de la seva vulnerabilitat, és
aconsellable que les persones malaltes, grans, afeblides o amb risc potencial, i els qui
conviuen amb elles o en tenen cura, s'abstinguin en el possible d’acudir a la celebració de
les eucaristies, tant dominicals com diàries. Durant aquest període inusual i extraordinari,
sembla indicada per a aquestes persones seguir la retransmissió de la Missa a través de la
televisió i/o de la ràdio.”.
Tenim també en les nostres pregàries un record molt especial pel món sanitari, sobre el
qual cau el pes enorme d’endegar les solucions que en alguns casos el sobrepassaran.
Cuidar-nos i seguir les instruccions també el beneficiaran en la seva tasca, a la que
contribueixen tantes religioses i religiosos de l’àmbit sanitari. També resem pel món polític
perquè sàpiga prendre les mesures amb la radicalitat que el moment actual exigeix tot
respectant les persones, especialment les més vulnerables i necessitades.
L’URC tanca la seva seu de la plaça Urquinaona
D'acord amb el president i la junta directiva, procedim al tancament de la seu de l'URC des
del dilluns, 16 de març, mentre durin les indicacions de les autoritats governatives i
sanitàries en el sentit d'extremar les precaucions per tal de dificultar l'extensió de
coronavirus i viure en solidaritat uns dels moments més crítics de la societat.
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1/ El personal de la secretaria de l’URC continuarà l’exercici de les seves tasques mitjançant
el teletreball.
2/ L’atenció es realitzarà exclusivament a través del correu electrònic sec.urc@confer o en
casos més excepcionals a través del mòbil 635 89 83 95.
3/ Tots els actes programats en l’agenda de l’URC, en aquestes primeres dates, han estat
cancel·lats, inclosa la 82 assemblea general, prevista el dia 26 de març. Les classes del
CEVRE referents al noviciat intercongregacional s’han transformat de presencials en
virtuals, i se seguiran impartint en aquesta modalitat.
4/ Mantindrem, inicialment, el servei informatiu de l’Horeb. Mantenim actiu el web de l’URC:
www.urc.cat i la secció del Fòrum 2020 de la Vida Religiosa, així com l’adreça de correu
urcforum2020@gmail.com
La Secretaria de l’URC
BARCELONA, a 13 de març de 2020

NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL
TARRACONENSE
Davant l’augment de contagis pel coronavirus i, seguint les
indicacions de les autoritats sanitàries, per contribuir a la protecció
de la salut pública, els Bisbes de les 10 Diòcesis amb seu a
Catalunya DISPOSEM les següents mesures d’urgència que regiran
des del dia d’avui:
1. Tots els fidels de les 10 Diòcesis amb seu a Catalunya queden dispensats del precepte
dominical mentre duri la situació de greu crisi sanitària actual.
2. A causa de la situació totalment excepcional que estem vivint, des del dia d’avui queden
suspeses totes les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels, també la
dominical.
3. En ordre a les exèquies, que en diàleg amb les famílies, se celebrin de forma simplificada
i els funerals es posposin per a més endavant.
4. Altres celebracions sacramentals, amb prudència pastoral, es posposaran per a més
endavant.
5. Serà bo mantenir les Esglésies obertes, en la mesura del possible, i que s’atengui amb
caritat pastoral els malalts i les persones angoixades.
6. Resten en vigor les disposicions que cada Bisbe ha donat ja per a les seves respectives
Diòcesis
Demanem a tots els fidels que intensifiquin l’oració i mirin de seguir la Santa Missa a través
de la televisió, de la ràdio, o internet, pregant Déu que ens alliberi d’aquesta pandèmia, per
intercessió de la Verge Maria.
Tarragona, 14 de març de 2020
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CARTA DE MONS. JOAN PLANELLAS. ARQUEBISBE DE
TARRAGONA

Molt estimats/des,
El coronavirus ha trasbalsat les nostres vides. Hem quedat amb una dosi d’incertesa, de
preocupació i d’angoixa, sobretot en adonar-nos de la greu crisi sanitària que comporta.
Talment com el cavall de Troia de l’Eneida de Virgili, se’ns ha infiltrat enmig dels nostres
murs de benestar i de les nostres fortaleses aparentment infranquejables. Enguany, la
natura ens obliga a fer una mena de Quaresma forçada per a tots i totes i, a més, amb la
incertesa de no saber quan arribarà veritablement la joia pasqual.
Faig meva una reflexió que ha circulat aquests dies passats a Itàlia per part d’un psicòleg,
de nom F. Morelli. L’univers ―ens venia a dir―, té la seva forma de retornar l’equilibri a les
coses segons les seves pròpies lleis, sobretot quan aquestes es troben alterades. En un
moment en què el canvi climàtic està arribant a nivells preocupants, en una època basada
en la productivitat i en el consum, se’ns obliga al bloqueig, a la parada necessària, a
romandre quiets. En un moment en què certes polítiques i ideologies discriminatòries
pretenen fer-nos retornar a un passat vergonyós, apareix un virus que ens fa experimentar
que, en un obrir i tancar d’ulls, podem convertir-nos nosaltres mateixos en discriminats,
aquells als quals no se’ns permet creuar cap frontera, aquells que precisament som els qui
trametem malalties. En una època en què l’educació dels fills s’ha relegat a altres figures i
institucions, se’ns obliga a tancar escoles i catequesis, i se’ns força a cercar solucions
alternatives, al retorn del pare i la mare, al retorn a ser família. En una època en què el
pensament individual ha esdevingut la norma, se’ns diu que l’única forma de sortir de
l’atzucac és fer pinya, fer ressorgir en nosaltres el sentiment d’ajut al pròxim, de pertànyer
a un col·lectiu, de poder esdevenir corresponsables els uns dels altres.
És bo, per tant, pensar què en podem treure de positiu de tot aquest problema. Dóna la
impressió que la humanitat es trobi en deute amb l’univers i les seves lleis, i que aquesta
pandèmia ens ho vingui a dir, encara que a un preu ben alt. Podem aprendre d’aquest
esdeveniment que està sacsejant les nostres vides? Ben segur que, almenys pel que en
aquests dies se’ns obliga a fer, en podem aprendre una lliçó d’austeritat. El fet d’haver
d’estar reclosos, amb un munt d’activitats suspeses, pot esdevenir una crida a cercar la
riquesa d’una sobrietat veritable, que ens porti al més profund i autèntic en nosaltres i en
els altres. Hi ha una altra manera de viure, se’ns ve a dir. Una forma de viure més senzilla,
més sòbria, més austera. La pobresa i la fragilitat del nostre planeta, no són dues cares
d’una mateixa realitat que pot anomenar-se insolidaritat? És el que ens afirma el papa
Francesc en la seva Carta Encíclica Laudato si’, que el proper mes de maig complirà cinc
anys: «El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d’unir
tota la família humana en la recerca d’un desenvolupament sostenible i integral». I afegeix:
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«El Creador no ens abandona, mai no ha fet marxa enrere en el seu projecte d’amor, no es
penedeix pas d’haver-nos creat» (núm. 13). D’aquí que el papa faci «una invitació urgent a
un nou diàleg sobre la manera com estem construint el futur del planeta. Necessitem una
conversa que ens uneixi a tots… Necessitem una solidaritat universal nova» (núm. 14).
Amb tot, ara per ara, a banda d’una reflexió més profunda sobre la pandèmia que ens ha
arribat, ens envaeixen moltes altres preguntes més directes que, de fet, es troben a
l’ambient, al cor dels mateixos ciutadans: Què hem de fer? Com podem ajudar? Estem fent
el correcte com a cristians?

Seguint les disposicions de la Conferència Episcopal Tarraconense, el dissabte passat
publicàvem una nota en la que dispensàvem del precepte dominical mentre duri la situació
de greu crisi sanitària actual. També dèiem que quedaven suspeses les celebracions de
l’Eucaristia amb participació de fidels. També parlàvem que, en ordre a les exèquies,
després d’un diàleg amb les famílies, aquestes se celebressin de forma simplificada,
posposant els funerals per a més endavant, així com de la prudència pastoral en posposar
altres celebracions sacramentals.
Però no ens podem quedar merament quiets amb aquestes disposicions. D’aquí que
agraeixo de cor les iniciatives i la tasca impressionant que ja durant aquest cap de setmana
heu fet molts de vosaltres en les vostres parròquies i comunitats eclesials. Alguns de
vosaltres, heu tingut la iniciativa de retransmetre per via telemàtica la missa que heu
celebrat a porta tancada; altres, heu enviat comentaris a la Paraula de Déu, o pregàries
diverses. Lloo i agraeixo tot el que heu fet, que mostra la vostra inquietud pastoral i el vostre
zel apostòlic.
Com a bisbe vostre també em toca estar molt a prop de vosaltres en aquests moments i, al
mateix temps, fer-vos algunes recomanacions i recolzar algunes iniciatives que poden tenir
lloc aquests dies. Per aquest motiu, permeteu-me que faci aquestes consideracions:
1) Que el fet d’estar reclosos a casa comporti per a tots nosaltres una crida a viure més
sòbriament. Procureu ser prop dels qui sabeu que pateixen especialment o s’ho passen
malament, encara que només sigui perquè senten la solitud i l’angoixa. Podeu trucar per
telèfon als malalts, a les persones grans que ja habitualment no surten de casa, o als
possibles contagiats per la malaltia. Estigueu disponibles en tot moment per acollir i atendre
a tothom. A vegades n’hi ha prou amb escoltar, o de donar una paraula de consol i d’ànim.
Aprofiteu d’una manera particular el telèfon, internet i les noves tecnologies per ser ben a
prop dels vostres feligresos.
2) Respectant sempre les recomanacions que puguin venir de les autoritats sanitàries,
procureu tenir obertes les esglésies, almenys en les hores que habitualment les hi teníeu.
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Les persones que ho desitgin, poden anar a pregar. Una bona pregària, feta a l’Església o
a casa mateix, pot ser la «comunió espiritual».
3) Tinguem també una cura especial pels més febles, no obviant la crida a «no deixar
abandonats els “amics” sense sostre». A cada municipi, preocupem-nos especialment per
ells, mirant de trobar, amb l’ajut de Càritas i els mateixos serveis municipals, les solucions
més adients.
4) La Delegació Diocesana de Litúrgia us enviarà, com ja va fer aquest cap de setmana
passat, un subsidi dominical que porta per títol «Celebrar i pregar en temps d’epidèmia», a
càrrec de la Comissió Nacional de Litúrgia de la Conferència Episcopal Italiana. Es tracta
d’una bona eina que podeu enviar a tots els vostres feligresos, en la mesura que pugueu.
També, la mateixa Delegació, va preparar un model de pregària dels fidels, que us seran
de nou enviades.
5) D’altra banda, he
demanat també al
nostre delegat de
Litúrgia, Mn. Rafael
Serra, que prepari
unes pregàries a la
Mare de Déu. Cada
dia se’n publicarà una
de diversa i consistirà
en la visita espiritual
diària a un santuari o
ermita de la nostra
Arxidiòcesi dedicada a
la Mare de Déu.
Pregarem cada dia
des d’un santuari o ermita diferent, per tal que el Senyor, per intercessió de Maria, ens ajudi
i ens sostingui en aquests moments de tribulació. Aquesta pregària se us enviarà i serà
publicada cada dia a la pàgina web de l’Arquebisbat. Agraïm a Mn. Rafael la seva
disponibilitat.
6) El Secretariat Interdiocesà de Catequesi ha preparat també una proposta catequètica
dirigida als nens i nenes de la catequesi, així com als seus pares i familiars. Us l’enviarà la
Delegació Diocesana de Catequesi. Es tracta d’una proposta a treballar en família basada
en l’Evangeli del diumenge. Creiem que pot ser una bona manera de pregar junts i compartir
la fe en família i, alhora, estar en comunió amb tota l’Església. Si necessitéssiu més
informació, poseu-vos en contacte amb el nostre delegat, Mn. Joan Àguila.
7) Les Diòcesis amb seu a Catalunya ens hem unit a la iniciativa promoguda per la Comissió
Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola per tal que, cada dia a les 12 h. del
migdia, es resi la pregària de l’Àngelus, mentre es fan sonar les campanes de les esglésies
per invitar a pregar, en solidaritat amb tots els confinats a les seves llars i per agrair l’entrega
de tots els qui generosament treballen per atendre i combatre la pandèmia del coronavirus.
Tots els fidels són invitats a unir-se des de les llars respectives a aquesta iniciativa eclesial
i ciutadana i, en la mesura del possible, us demanem que pugueu secundar aquesta
proposta.
8) Informeu a les vostres respectives comunitats de les retransmissions de l’Eucaristia,
diària o dominical, que pugueu fer per via telemàtica. Personalment, el diumenge vinent,
dia 22 de març, a les 12 del migdia, celebraré l’Eucaristia, sense participació presencial del
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poble, a la Capella de Santa Tecla de la Catedral. Es farà la retransmissió en directe per
mitjà de les xarxes socials, que trobareu publicades a la pàgina web de l’Arquebisbat.
9) Tinc un pensament i una pregària especial pels mossens grans, especialment els qui
viviu sols, a les vostres respectives llars. Cuideu-vos i, si necessiteu alguna cosa, truqueu
immediatament.
En aquests dies de dolorosa prova, l’Església Catòlica vol oferir pregària i esperança, amb
els seus recursos en favor dels afectats, així com fer sensible la presència del Senyor que
salva i acompanya el seu poble, i anima tots els cristians a perseverar en la pregària de
súplica perquè aviat se superi aquest terrible ensurt. Penseu que la reclusió a casa pot ser
un bon moment per al recolliment i per la pregària. Recordeu-ho també als vostres fidels.
És també un temps ideal per a la lectura de la Paraula de Déu. Mirem de trobar temps per
a la lectura atenta i pregada dels passatges bíblics i hagiogràfics que l’Església ens ofereix
en la litúrgia aquests dies de
Quaresma.
Us tinc a tots molt presents en la
pregària. Que aquesta Quaresma, que
se’ns ha tornat ben especial i única, ens
porti a una més gran conversió cap al
Déu de Jesucrist i comporti una mirada
més atenta cap als germans,
especialment els pobres i els malalts,
que esdevenen presències vives de
Crist enmig nostre.
El Sant Pare Francesc des de l’inici
d’aquesta epidèmia, ens ha recomanat
la pregària confiada a la Mare de Déu i
ha afegit a l’Àngelus aquesta pregària:
Oh Maria, Vós resplendiu sempre en el nostre camí com a signe de salvació i d’esperança.
Nosaltres ens confiem a Vós, Salut dels malalts, que prop de la Creu vau ser associada al
dolor de Jesús, mantenint ferma la vostra fe.
Vós, Salvació de tots els pobles, sabeu de què tenim necessitat i estem segurs que
proveireu, perquè, com a Canà de Galilea, pugui retornar l’alegria i la festa després d’aquest
moment de prova.
Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor, a conformar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens
dirà Jesús, que ha pres sobre seu els nostres sofriments i ha carregat els nostres dolors per
conduir-nos, a través de la Creu, a l’alegria de la Resurrecció.
Sota el vostre mantell ens emparem, Santa Mare de Déu; escolteu les nostres pregàries en
tota necessitat i aparteu-nos sempre dels perills, Verge, gloriosa i beneïda. Amén.
Estimats tots, «que el Senyor ens beneeixi i ens guardi, que ens faci veure la claror de la
seva mirada i s’apiadi de nosaltres. Que giri cap a nosaltres la mirada i ens doni la pau»
(Nm 6,24-26).
Ben vostre,
+ Joan Planellas i Barnosell, Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat.
Tarragona, 16 de març de 2020
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CARTA DEL CARDENAL JOAN JOSEP OMELLA
«A vosaltres, estimats de Déu, la gràcia i la pau de part de Déu, el nostre Pare» (Cf. Rm 1,7)
Benvolguts diocesans
El coronavirus ha posat en estat d’alerta el nostre món: l’economia, la política, la religió, la sanitat pública,
les escoles i universitats, etc. És com si, de sobte ens quedéssim flotant en l’aire sense trepitjar terra
ferma. Ens agafa por a tots, una certa dosi d’incertesa, de preocupació i d’angoixa, semblant a la que
tenien els apòstols quan navegaven pel llac de Tiberíades i un fort vent sacsejava la barca fins al punt
de posar-la en risc d’enfonsar-se.
Ens envaeixen aquestes pregunten que són a l’ambient, al cor dels ciutadans: Què hem de fer? Estem
fent el correcte? Caldria prendre mesures més contundents?
El papa Francesc ens demana que atenguem els malalts i que no tinguem por d’acostar-nos a ells. És
part essencial del ministeri dels preveres ser prop de la gent. Aquesta situació és també una gran
oportunitat perquè tots, sacerdots i laics, ens convertim en agents evangelitzadors amb el nostre
testimoni d’entrega, de pregària i d’amor.
Des de l’Arquebisbat s’han enviat unes
recomanacions, seguim-les. Des del Ministeri
de Sanitat i la Conselleria de Sanitat ens han
donat unes normes que cal seguir.
Queda sempre el dubte sobre com actuar en
l’administració dels sagraments. En tot cas, no
hem d’oblidar que els sagraments són
“medicina espiritual” per a l’ànima i també per al
cos.
Les autoritats ens insisteixen en la importància
de col·laborar activament seguint les seves
indicacions per evitar que aquest virus es propagui. Us prego insistentment que en seguim totes les
instruccions. Per això, us comuniquem que, mentre duri aquesta situació de greu crisi sanitària actual:
•
•

Tots els fidels de la nostra Arxidiòcesi de Barcelona queden dispensats del precepte dominical.
Queden suspeses totes les celebracions públiques de l’Eucaristia.

Per aquest motiu, és important recordar a tots el fidels que poden seguir devotament la celebració de la
Santa Missa per televisió o per ràdio.
No obstant això, també seria desitjable que els temples estiguessin oberts perquè qualsevol persona
pogués anar a pregar, a adorar el Senyor, present en els sagraris de les esglésies, tenint en compte les
normes de distància, de no aglomeracions, etc. El papa Francesc així ens ho ha recordat durant la
celebració de la Missa diària a Santa Marta de divendres 13 de març.
No oblidem que a casa podem pregar sols o en família. I que a Déu el trobem també en les persones
que ens envolten. Moltes persones estan soles, no podran sortir al carrer a comprar menjar o medicines
i necessitaran també el consol d’una visita, d’una trucada telefònica. Per què no fem un gest de bon
samarità i atenem els germans més necessitats, els nostres veïns de casa o de l’escala? Això sí, sempre
seguint les indicacions sanitàries exigides per evitar el contagi, especialment, entre la població de risc.

1.- Als poders públics
Vull agrair al Govern de l’Estat i de la Generalitat, a les administracions públiques, així com als servidors
públics, el vostre gran esforç per atendre l’emergència produïda per la pandèmia del coronavirus. Soc
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conscient que no sempre és fàcil prendre decisions impopulars, però, de vegades, ho exigeix el bé comú
de tots els ciutadans. Avui, més que mai, les autoritats necessiteu la nostra pregària intensa perquè el
Senyor us il·lumini i us doni la serenitat necessària per prendre les decisions que siguin oportunes.

2.- Als treballadors dels Centres
Sanitaris
Vull agrair de tot cor la tasca immensa que
esteu fent tots els metges, infermers,
auxiliars i personal administratiu i de
neteja dels centres hospitalaris. Vosaltres
esteu oferint tot el vostre saber, energia i
temps per atendre els nostres germans i
germanes malalts. Ho feu coneixent el risc
de contagi d’aquest virus. Alguns de
vosaltres us heu infectat durant l’atenció
als malalts. Gràcies per tot aquest servei i
per l’amor amb què ateneu els malalts i
acompanyants. Demano a tots els fidels que preguin intensament per tal que el Senyor us sostingui i us
il·lumini en aquesta noble missió al servei de la humanitat.

3.- Als contagiats pel virus i als qui sou en quarantena
Vosaltres sou els primers de patir els efectes d’aquest virus. Ens diuen els experts que tard o d’hora
molts de nosaltres passarem per aquest mateix procés. Gràcies pel vostre testimoni d’enteresa, gràcies
pels detalls amb les persones que us atenen i que tenen cura de vosaltres amb una entrega tan generosa.
Gràcies per tot el vostre esforç per tal d’evitar nous contagis. Tots vosaltres sou presents en les nostres
pregàries, demanem per la vostra prompta recuperació.
A altres us toca passar per la incertesa de la quarantena. No us trobeu malament, però us toca seguir
aquestes mesures de prevenció. Gràcies per la vostra paciència. Encara que no us ho sembli, pot ser
un temps ideal de recés personal i espiritual. Tindreu temps lliure. Que no us robin tot el temps les
tecnologies. Dediqueu temps per pensar, per repassar la vostra vida, per pensar cap a on i com voleu
orientar la resta de les vostres vides en aquest món a l’espera de la trobada definitiva amb Déu.

4.- A les persones de risc: persones grans, nens i malalts crònics
Aquest temps d’incertesa pot ser per a vosaltres d’una preocupació i angoixa més grans en ser
conscients de la vostra fragilitat. Heu de saber que no esteu sols, que compteu amb la nostra pregària i
amb la proximitat atenta de tots els fidels d’aquesta diòcesi. No deixeu de demanar-nos ajuda, atenció,
escolta, etc.
Si us plau, us demano que seguiu amb atenció i responsabilitat tots els consells i indicacions de les
nostres autoritats, que vetllen per tots nosaltres i, d’una manera particular, per cada un de vosaltres. Us
demano un cop més que us quedeu a casa i que participeu de la Missa diària o dominical a través de la
TV o de la ràdio.
Els nens i nenes segur que us heu adonat que vivim un moment singular. Poden semblar unes vacances,
però bé sabeu que es tracta d’un temps que posarà a prova la vostra paciència. Pot ser un temps ideal
per deixar que creixi la vostra creativitat. Us demano que ajudeu molt els vostres pares i mares. Ells
necessiten la vostra col·laboració. La millor manera és que sigueu obedients, que els ajudeu en les
tasques de la casa, que sapigueu distingir els moments de fer deures dels de jugar. I, en aquests dies,
que de ben segur seran bastant llargs, no us oblideu de Jesús ni de la Mare de Déu. Pregueu
personalment i en família, parleu amb Déu, confieu-vos als àngels de la guarda.

5.- Als pares, mares, mestres i docents
No sempre som conscients de la bella tasca dels pares, que cuiden i eduquen els seus fills. Gràcies per
l’entrega generosa que teniu cap als fills. Ells són el futur de la societat i de l’Església. Tot i que de
vegades us toca patir, els fills són l’alegria de pares i avis. Són un regal que Déu us confia.
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Com que passareu molt temps junts segurament sorgiran petites enganxades. No serà fàcil, però us
animo a seguir educant els vostres fills. No abandoneu aquesta bella missió que us correspon, en primer
lloc, a vosaltres en benefici de tota la societat. Quantes coses devem als nostres pares i avis! Aquest
temps que ens toca viure és també una gran oportunitat per al diàleg profund en família, per repensar
els nostres esquemes de valors. Preguem a Déu que us il·lumini i que us guardi sempre en la seva pau.
Agraeixo també, als professors, la pacient i
exigent tasca de formar els alumnes. Seguiu
fent aquesta feina tan apassionant en connexió
directa amb els pares. De ben segur que
aquesta crisi generarà moltes preguntes
profundes en els nostres infants i joves. Serà
una gran oportunitat per aprofundir i per
promoure els valors humans, ètics i espirituals.
Recordeu-los que tot no consisteix a saber molt
per guanyar molts diners. Ajudeu-los a
descobrir els valors de la solidaritat, de la
fraternitat, de la convivència, de la tolerància i
del respecte a la diversitat.

6.- Als preveres, diaques, consagrats/des i agents de pastoral
Gràcies per la tasca impressionant que feu a les diferents parròquies, llocs de culte, en els diferents
àmbits de la pastoral. També a vosaltres us preocupa la situació que estem vivint a causa d’aquesta
pandèmia.
Procureu ser prop dels qui pateixen i ho passen malament, encara que només sigui perquè senten la
solitud i l’angoixa del contagi de la malaltia. Estigueu disponibles en tot moment per acollir i atendre a
tothom. A vegades, n’hi ha prou simplement d’escoltar, de donar una paraula de consol i d’ànim. Aprofiteu
d’una manera particular el telèfon, internet i les noves tecnologies per ser ben prop del vostres feligresos.
Ajudeu-los a descobrir la presència de Déu enmig d’aquest desconcert i dolor ocasionat per la pandèmia.
Atreviu-vos a ser com els apòstols a la barca, quan desperten Jesús i li demanen que intervingui davant
la tempesta que està a punt d’enfonsar-los al llac de Tiberíades. Ajudeu-los a pregar, a oferir la vida, la
por i el dolor per la salvació del món.
Respectant sempre les recomanacions de les autoritats sanitàries, tingueu obertes les esglésies, on sigui
possible, per tal que les persones que ho desitgin puguin anar a pregar.
Des del Secretariat Diocesà de Catequesi us enviaran una proposta catequètica elaborada a partir de
l’Evangeli de cada diumenge, perquè la feu arribar a totes les famílies. Creiem que pot ser una bona
manera de pregar junts i compartir la fe en família i, alhora, estar en comunió amb tota l’Església.
Convido tots els preveres de la diòcesi a continuar oferint l’Eucaristia diària en sufragi pels vius i difunts,
i, en particular, perquè el Senyor aturi els efectes dolorosos d’aquesta pandèmia.
En aquests dies en què ens cal estar molt atents a l’evolució de la situació, hem acordat, conjuntament
amb els bisbes auxiliars, la celebració quotidiana de sessions de coordinació per tal de vetllar per
vosaltres i pel servei que hem d’oferir als fidels.

7.- A tots els membres d’aquesta Església que peregrina a Barcelona
Vull acabar aquesta carta amb una invitació a tots i a cadascun de vosaltres a aprofitar aquesta situació
que ens toca viure per créixer en la nostra vida espiritual. Són dies en què se’ns demana quedar-nos a
casa. Tindrem temps per a moltes coses, entre elles, us convido que regaleu temps a Déu. La reclusió
a casa nostra pot ser un bon moment per al recolliment i per a la pregària personal i familiar. És també
un temps ideal per a la lectura de la Paraula de Déu. Trobem temps per a la lectura atenta i pregada dels
passatges bíblics que l’Església ens ofereix en la litúrgia d’aquests dies de Quaresma.
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Us desitjo a tots una Quaresma profitosa, camí cap a la Pasqua, en aquest any de gràcia del Senyor en
el qual se’ns demana una més gran conversió a Déu i una mirada atenta cap als germans, que són
presències vives de Crist entre nosaltres.
Tinguem molt presents en la nostra pregària tots els nostres germans i germanes que ens han deixat.
Demanem amb confiança que puguin gaudir de la presència de Déu acompanyats de tots els seus éssers
estimats.
Acabo amb una bella pregària del papa Francesc que podríem fer nostra en aquests moments en què el
coronavirus ens turmenta a tots.

Oh Maria, vós resplendiu sempre en el nostre camí
com a signe de salvació i d’esperança.
Nosaltres ens encomanem a Vós, Salut dels Malalts,
que a la Creu vàreu ser associada al dolor de Jesús mantenint ferma la vostra fe.
Vós, salvació del poble, sabeu de què tenim necessitat,
i estem segurs que proveireu a fi que, com a Canà de Galilea,
pugui tornar la joia i la festa després d’aquest moment de prova.
Ajudeu-nos, Mare del Diví Amor,
a configurar-nos a la voluntat del Pare i a fer el que ens digui Jesús,
que ha pres damunt seu els nostres sofriments i s’ha carregat els nostres dolors
per portar-nos, a través de la Creu, al goig de la Resurrecció.
Sota la vostra protecció, cerquem refugi, Santa Mare de Déu.
No menystingueu les nostres súpliques, ara que som provats,
i deslliureu-nos de tot perill, oh Verge gloriosa i beneïda. Amén.

¡Que el Senyor ens beneeixi, ens guardi i ens concedeixi la pau!
† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona
Barcelona, 14 de març de 2020
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA:
Orientaciones ante la situación actual

“Animo, soy yo, no tengáis miedo” (Mt 14, 27)
En tiempos de tribulación el Señor sigue
presente y nos acompaña con palabras de
ánimo al mismo tiempo que nos envía a cuidar
y
alentar
a
quienes
nos
rodean.
Constantemente nos saluda: “paz a vosotros”.
1.- Preocupación y responsabilidad
La emergencia sanitaria que estamos sufriendo con el coronavirus Covid-19, pone en
primer plano la preocupación máxima por la gravedad de la situación creada en todos los
lugares y actividades, que sigue experimentando un crecimiento exponencial.
Junto a esta razonable preocupación, deseamos indicar las medidas necesarias, algunas
de carácter extraordinario, siguiendo los consejos y las decisiones que desde el Gobierno,
el ministerio de Sanidad y las comunidades autonómicas se están indicando. Agradecemos
la entrega generosa de tantas personas que están ayudando en esta crisis, cada cual desde
su responsabilidad.
Como cristianos, queremos vivir estos momentos con toda nuestra responsabilidad
ciudadana, con la solidaridad fraterna hacia las personas afectadas, y con la confianza en
el Señor que en tiempos de prueba nunca nos deja de su mano, sino que sostiene nuestra
esperanza y nos invita a la conversión.
Esta situación global es signo también de los vínculos que nos unen y que fundan la llamada
a la solidaridad en el cuidado a las personas más débiles y necesitadas de ayuda, enfermos
mayores y solos.
También hemos de disponernos a un nuevo y exigente ejercicio de fraterna solidaridad ante
las consecuencias económicas y sociales que se temen como consecuencia de este
problema global. Este momento de gran necesidad puede ser, esperamos, ocasión para
fortalecer, entre todos, la solidaridad y el trabajo en favor de un objetivo común.
2.- Caridad activa para no exponernos al contagio ni ser cauce del contagio a otros.
Las medidas que hemos de estar dispuestos a poner en práctica han de ayudarnos a no
contraer la enfermedad y así no ser la causa de que otros cercanos a nosotros se contagien.
Por ello estamos llamados a realizar esfuerzos y renuncias aunque resulten dolorosas.
Especialmente los jóvenes están llamados a colaborar y dar testimonio de fraternidad.
Por ello, hacemos un llamamiento a seguir las indicaciones de los responsables de la salud
para evitar el avance acelerado de la enfermedad con las medidas higiénicas y evitando
contactos que faciliten el contagio. Estas recomendaciones estarán vigentes hasta que lo
determinen las autoridades sanitarias y se pueden resumir en:
•

“Aplicar medidas higiénicas como el lavado de manos frecuente con agua y jabón o con
solución hidro alcohólica, taparse al toser con pañuelo desechable inmediatamente o en el
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pliegue del codo, así como la limpieza de superficies que hubieran podido ser salpicadas
con tos o estornudos.
•

En cualquier caso, se recomienda evitar lugares concurridos en los que no sea posible
mantener la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, un metro.

•

Se recomienda salir de casa lo menos posible.
3.- Medidas en relación a la catequesis, actividades formativas y celebración de la
Iglesia
Se deben suspender las catequesis presenciales. Es importante animar a continuar la
catequesis en familia para lo cual las parroquias han de ofrecer orientaciones y recursos.
También se suspenden las charlas, encuentros formativos, actos de devoción, conciertos,
conferencias o eventos de carácter similar en templos y dependencias diocesanas.
Mientras dure esta situación de emergencia
recomendamos seguir la celebración de la
Eucaristía en familia por los medios de
comunicación. Debido a su vulnerabilidad, es
aconsejable que las personas con enfermedades
crónicas, ancianas, debilitadas o con riesgo
potencial, y quienes conviven con ellas, se
abstengan de acudir a la celebración de la
Eucaristía. A todos se nos está recomendando salir
de casa lo menos posible.
Las celebraciones habituales de la Eucaristía
pueden mantenerse con la sola presencia del
sacerdote y un posible pequeño grupo convocado
por el celebrante. En caso de celebraciones
abiertas al pueblo recomendamos evitar la
concentración de personas, siguiendo las instrucciones citadas en el apartado 2. Durante
este tiempo cada Obispo puede dispensar del precepto dominical a quienes no participen
presencialmente en la Eucaristía por estos motivos.
Con respecto a la celebración de funerales y exequias, se recomienda que participen
únicamente los familiares y personas más allegadas manteniendo las mismas prevenciones
que en los apartados anteriores. Pospónganse en la medida de lo posible las demás
celebraciones. Las procesiones de este tiempo han de suprimirse.
De manera extraordinaria, se recomienda recibir la comunión en la mano. Los celebrantes
y quienes distribuyen la comunión y preparan los objetos litúrgicos deben extremar el
cuidado en la desinfección de las manos. Debe de omitirse el rito de la paz o expresarse
en un gesto que evite el contacto físico.
El sacramento del perdón podría celebrarse en espacios o ámbitos que aseguren la
intimidad y la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. Los
presbíteros estamos llamados a ofrecer medios para preparar la celebración en casa,
tiempo y espacios adecuados para ofrecer la Misericordia a quien la solicite en este singular
tiempo cuaresmal.
4.- Unidos en la oración. Tiempo de creatividad espiritual y pastoral
Más que nunca hemos de abrirnos a contemplar el Misterio desvelado en la Cruz gloriosa
de Jesucristo. Las medidas presentes y futuras nos obligan a mantener distancias.
Cultivemos la cercanía de la oración. Oremos unos por otros, por quienes están padeciendo
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la enfermedad, por sus familiares y amigos, por el personal sanitario, así como por quienes
trabajan por la contención en la propagación del virus.
Esta situación nos convoca a una creatividad pastoral para ayudarnos unos a otros a vivir
la Cuaresma y la Semana Santa de una manera nueva. Los pastores somos especialmente
convocados a una nueva entrega y creatividad en la manera de acompañar al Pueblo de
Dios. Como ha dicho hoy el Papa
Francisco: “Que el Pueblo de Dios se
sienta acompañado por los pastores y el
consuelo de la Palabra de Dios, los
sacramentos y la oración”.
En este itinerario cuaresmal, carente de
algunos signos litúrgicos comunitarios y
de las expresiones de la devoción
popular en la calle, estamos llamados a
un camino aún más arraigado en lo que
sostiene la vida espiritual: la oración, el
ayuno y la caridad. Que los esfuerzos
realizados para contener la propagación
del coronavirus se acompañen del
compromiso de cada fiel para el bien
mayor: el cuidado de la vida, la derrota del miedo, el triunfo de la esperanza.
Los templos pueden permanecer abiertos para la oración personal e invocar al Señor los
dones de la sabiduría y fortaleza para vivir este momento.
5.- Colaboración y revisión de criterios
Mostramos nuestra disposición a colaborar responsablemente en todo lo necesario para el
control de esta pandemia atendiendo a las indicaciones de las autoridades sanitarias,
especialmente la concreción del estado de alarma, por lo que estos criterios podrán ser
actualizados en la medida en que evolucionen los acontecimientos y surjan nuevas medidas
por parte de las Administraciones públicas.
Esta es una circunstancia en la que elevar nuestra mirada al Señor desde la fragilidad del
nuestra humana condición recordada el Miércoles de ceniza. En este inesperado desierto
que atravesamos, se despertará una mirada a Dios y una mayor acogida y solicitud por los
hermanos, especialmente por los enfermos y los más faltos de alegría y confianza.
En la oración de Laudes y Vísperas, así como en las preces de la Santa Misa, se eleven
oraciones al Señor y al cuidado de la Santísima Virgen, para que nos sostengan en la
esperanza a todos, alivien a los que sufren las consecuencias de este virus, mientras
encomendamos al buen Dios a los fallecidos, pidiendo para ellos el eterno descanso.
Hagamos nuestra la oración que el Papa Francisco nos invita a rezar en estos momentos:
“Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos con la voluntad del Padre y a hacer lo
que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros
dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu amparo
nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas, que estamos en la
prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita”.
Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española
Madrid, 13 de marzo, viernes de Cuaresma de 2020
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LA INUSITADA EFERVESCENCIA
Antonio Gómez, obispo de la diòcesis de Teuel y Albarracín. 16 marzo 2020

Es de noche, domingo. Mientras escribo, llueve como si se regenerase la ciudad vaciada a
causa de la pandemia. Hoy ha sido el primer día donde todas las iglesias de nuestra
diócesis (como de tantas otras) no se han abierto, a pesar de ser domingo. Me atrevería a
decir que la unanimidad de las personas creyentes lo han entendido responsablemente.
Quizás, alguna, que han hecho de su fe una costumbre atávica, no tanto.
Algunos sacerdotes se han puesto muy nerviosos y nos han llenado los medios habituales,
con los que nos solemos comunicar, de oraciones, llamadas a rezar, la posibilidad de seguir
la Misa por streaming, es decir en directo vía web, nos han enviado link, o sea un enlace o
conexión, para poder ver el Santísimo expuesto … y algún otro ha salido a dar un paseo
por las calles con la custodia como si se tratara del Corpus Christi (y me pregunto con qué
permiso, porque para muchas cosas somos muy estrictos y para otras no tanto.)
Todo este bombardeo me suscita muchas preguntas, ¿No parece que tratamos a las
personas creyentes como que no supieran rezar y deben de depender del clero para
hacerlo? ¿Qué hemos hecho hasta ahora, tenerlos de espectadores? ¿Nos os parece que
tanta Misa por las pantallas mantiene a las personas en la pasividad de mirar? ¿O es que
queremos justificar nuestro sacerdocio? ¿Es que los servicios religiosos de las televisiones
y las radios no son suficientes? Hasta ahora sí lo han sido. ¿Qué es más importante, un
rato de oración o de lectio divina con la Palabra, o mirar una misa por una pantalla?
Me han llegado ejemplos de jóvenes que en el piso de estudiantes se han reunido para leer
la Palabra y orar por las necesidades más urgentes. Se de familias con niños que han
colocado sobre un mantel blanco, una vela y una Biblia abierta y han rezado juntos,
escuchando la Palabra de Dios. Alguna persona se ha encerrado en su habitación y
leyendo “el evangelio de cada día” ha guardado un silencio reparador. Una joven me dijo
que entró en internet y buscó “lecturas de hoy” y rezó con ellas y con la reflexión que traían.
Alguna familia anciana, a la hora de la misa del pueblo se han puesto a rezar el rosario por
todos los que sufren y nos ayudan. Una mujer me decía: busqué el silencio y me uní a
aquellos que en algún lugar del mundo estaban en comunidad celebrando la Eucaristía. No
necesitaron retransmisiones. Además, sabemos que una pantalla nunca te ayudará a
recogerte, ¡y es tan necesario! Todos los creyentes son personas adultas, y se saben sacar
las castañas del fuego, aunque muchas veces no los tratemos así. La persona que cree
reza y sabe hacerlo.
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Este tiempo de gracia, también sirve para que nosotros los presbíteros y diáconos paremos
un poco, reflexionemos y reconstruyamos nuestra vida pastoral, oremos más intensamente,
pongamos lentitud entre tanto activismo, leamos aquel libro que dejamos a medio empezar
en el estante de nuestra librería, celebremos la Eucaristía en pacífica y desierta soledad,
reflexionemos y sanemos las heridas que vamos dejando abiertas, en definitiva, busquemos
lo esencial de nuestro ministerio.
Parece que algunos tenemos miedo al vacío, si no se nos ve o se nos escucha, y olvidamos
que una de nuestras tareas es la oración por los demás, o vicaria. Tendremos que medir
cuánto hay en todo este despliegue mediático de un afán insuperable de protagonismo. La
Santa Misa es muy grande para ser vivida en comunidad, las emitidas solo son para las
personas enfermas e impedidas. Dejemos de bombardear a las buenas personas con todo
tipo de reflexiones, estampas, videos y oraciones, que parecemos más a comerciales de lo
religioso, que a personas de Dios.
En esto también somos consumistas, eso que tanto criticamos, y además favorecemos.
Todo este despliegue pienso que responde a este tipo de pastoral, poco pensada a la luz
del Evangelio. ¡Hay tantas mujeres y hombres creyentes en el mundo, que celebran la
Eucaristía de ciento en viento cuando pasa el misionero (a veces meses) y viven su fe con
gran integridad! Pero nosotros somos de los ricos, también consumistas de lo religioso, con
derecho a que no nos falte la Misa, aunque sea televisada.
Ayunemos también de sonidos e imágenes en esta cuaresma tan real y de desierto.
Miremos nuestro interior y hagamos silencio es donde nos habla Dios. Vivamos la
intensidad de la pobreza, como ellos, porque al final tanto aluvión de mensajes es como la
lluvia que cae que ni empapa la tierra ni da frutos.
¡Ánimo y adelante!
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UNA QUARESMA EN TEMPS DE CORONAVIRUS
LA VIE Publicat 13/03/2020 à 10h11 - Anne Lécu
http://www.lavie.fr/debats/idees/un-careme-au-temps-du-coronavirus-13-03-2020-104667_679.php

Un home en una església a Colòmbia.
L’estat d’urgència ha estat decretat el 12 de març. RAUL ARBOLEDA / AFP

Monja dominica i doctora de presons, Anne Lécu crida els cristians a ser
"legitimistes" i a aplicar decisions sanitàries sense ànim de lucre, en nom del bé
comú. Però també ofereix meditació profunda per a moments de solitud i silenci.
Són les 9 p. m., el nivell 2 del pla blanc del meu hospital acaba d'activar-se, la qual cosa
significa que he d'estar llesta per a ser cridada si és necessari, i La Vie em demana que
pensi en el coronavirus des de la meva doble experiència de doctora i monja. La meva
primera reacció a aquesta sol·licitud és bastant simple: no tinc molt a dir, excepte que hem
de ser legitimistes. Fer el que se'ns demana és possiblement el millor servei que podem fer
l'un a l'altre, en nom del bé comú. No tinc competència per a dir si tanquem les escoles
massa aviat o massa tard, si som massa flexibles o massa rígids, i crec que aquesta no és
la matèria en aquest moment. Ara no és el moment de preguntar-se si confiem en les
nostres autoritats o no, hem d'actuar junts en la mateixa direcció.
Això és cert en la presó. Això és cert a l'Església. Només sé que per res del món no voldria
estar en el lloc d'aquells que han de prendre aquest tipus de decisió. Ser fidel a Crist,
onsevulla que estiguem, és unir-nos en tot el que distorsiona i danya el cos social, la
desconfiança, l'arrogància, el cinisme, les mentides, la covardia i la divisió.

Ara no és el moment de preguntar-se si
confiem en les nostres autoritats o no, hem
d'actuar junts en la mateixa direcció.
A més, això s'uneix a una actitud espiritual que és completament banal: és quan no hi ha
raó per a creure que la fe és fe, perquè despullat de tot el que no és, llavors és una decisió
"Vull creure", va dir Teresa de Lisieux. El que està al meu abast és decidir confiar en les
autoritats, o almenys obeir-les. Sempre hi haurà temps, una vegada que acabi el tornado,
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per a revisar les nostres decisions per a comprendre millor les que han estat útils i les que
han estat perjudicials.
Els meus col·legues mèdics a la presó, i especialment els caps del servei, han estat actius
durant diversos dies en un intent d'anticipar tan bé com ha estat possible alguna cosa que
només és difícil de predir. El
sistema
penitenciari
italià
probablement no es superposa
per complet al francès amb una
major proporció d'espai comú que
el que no tenim en els centres de
detenció. Així que encara no
sabem
com
capejarem
la
tempesta. Però el fet que el 15%
de les persones infectades
sembla
requerir
atenció
hospitalària, i el 5% de la teràpia
intensiva, no ens tranquil·litza. La
població criminal de Fleury Mérogis és de més de 4.000 reclusos, certament més joves que
la població general. Podrem hospitalitzar a tots els que necessiten ser hospitalitzats?

El que estranyaré durant aquest temps de
Quaresma no és abans de tot la comunió
amb el cos de Crist, sinó la reunió eclesial
En el pla eclesial, admeto que aprecio les reaccions dels responsables que assumeixen la
seva part i accepten que la vida litúrgica de la seva diòcesi es posi potes enlaire,
especialment amb el tancament d'esglésies, en nom d'aquest mateix legitimisme. Ara depèn
de nosaltres trobar significat en tot això.
M'adono del molt que estranyaré durant aquest temps de Quaresma no és, abans de tot, la
comunió amb el cos de Crist, sinó la reunió eclesial, en la qual junts ens comuniquem en el
cos de Crist. L'aïllament imposat ens fa adonar-nos que l'Església és una comunió, i crec
que l'ocasió és favorable per a pensar en tots aquells que normalment estan lluny de la
comunió, perquè estan malalts i aïllats, perquè viure en les profunditats de la Amazonía, o
perquè la disciplina de l'Església requereix que no es comuniquin.
La nostra solitud imposada en temps de Quaresma, i probablement fins i tot per a la Pasqua,
ens obliga a adonar-nos que no som cristians per a nosaltres, sinó per a uns altres, per al
món. Quan celebrem l'Eucaristia, quan combreguem amb el cos lliurat de Crist, el fem per
a aquells que no són allí, perquè el cos del Senyor és lliurat per la multitud. Llavors, ara
confinats, hem de creure que estem associats amb aquest misteri, amb aquells que poden
celebrar-lo, perquè l'estan celebrant per nosaltres.
Hi ha un altre punt d'unió entre els meus dos "mons": els cuidadors donaran el seu temps,
la seva fatiga, als altres. Depèn de cadascun de nosaltres, en aquest moment diferent,
trobar el que podem fer "per" l'altre, en estar atents als més grans, els més aïllats. Això és
una vida eucarística: cuidar a l'altre, perquè la seva existència és un regal.
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La nostra solitud imposada en temps de
Quaresma ens obliga a adonar-nos que no
som cristians per a nosaltres, sinó per als
altres.
L'any passat, ens vam sentir aclaparats pel descobriment de l'escala dels delictes sexuals
a la nostra Església. Acabem de començar la Quaresma en l'estupor del control exercit per
Jean Vanier sobre les dones en situacions de subjecció espiritual... Durant l'any passat,
esperava que la meva Església deixés d'agregar infelicitat a la infelicitat en parlar quan
hauria d'estar en silenci i en guardar silenci quan hauria d'estar parlant. En certa manera, a
través d'aquesta epidèmia de coronavirus, se'ns dona l'oportunitat de guardar silenci.
Prenguem el temps per a llegir la Bíblia, escoltar la paraula de Déu i compartir-la amb els
nostres sers estimats quan sigui possible. Prenguem el temps per a asseure'ns i orar, per
aquells que no poden, pels malalts, per aquest món molest i pertorbador. Humilment. Per
aquells que hauran de romandre desperts a la nit. Pels pobres que no tenen una casa on
confinar-se, pels estrangers que no tenen un país…, per les víctimes del tràfic de persones
més sòrdida, per tots els que van abandonar les nostres assemblees desesperats, però
també pels malvats, pels lladres, amb els qui el Crist crucificat volia estar a prop fins a
confondre's amb ells. Ell té en els seus dos braços oberts la humanitat dispersa que som.
Prengui's el temps per a parar-se allí al peu de la creu de Crist, com va dir Pierre Claverie.
Perquè, va agregar, tota la resta és simplement no voler veure la realitat.

L’Església està equivocada si...
"Si l'Església no està en l'escena de la divisió de la
humanitat, què està fent? Jesús col·loca a la seva Església
en aquestes línies divisòries, sense armes, sense voluntat
ni mitjans de poder. El lloc de l'Església està en totes les
línies divisòries, entre els blocs humans i dins de cada
ésser humà, on hi hagi ferides, exclusions, marginació. [...]
On estaria l'Església de Jesucrist mateix, Cos de Crist, si
no fos allí primer, al peu de la creu? Crec que ella mor per
no estar prou prop de la Creu del seu Senyor. Per
paradoxal que pugui semblar, com ho mostra clarament
Sant Pau, la seva força, la seva vitalitat, la seva esperança
i la seva fecunditat provenen d'allí. No en una altra part, ni
d'una altra manera. Tot, tota la resta no és més que pols
en els ulls, il·lusió mundana. S'enganya a si mateix i
enganya al món quan s'erigeix com un poder entre altres,
com una organització humanitària o fins i tot com un gran
moviment evangèlic d'espectacle. Pot brillar, no brilla amb el foc de l'amor "fort com la mort",
com diu el Cantar dels Cantars. Perquè es tracta d'estimar aquí, estimar primer i només
estimar. Una passió que Jesús va viure, ens va donar a provar i ens va aplanar el camí:
"No hi ha major amor que donar la vida pels amics". "
_____________________________________________________________________________________________
Pierre Claverie, (1938-1996), bisbe d’Orà. Extracte de la seva darrera homilía donada a França, publicada a La Vie
spirituelle n ° 721, desembre de 1996.
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EL PERQUÈ DEL CORONAVIRUS
Homilia de Mon. Jaume Aymar, diumenge III de Quaresma
Ahir mateix sentia una conversa des de la finestra d’uns que passaven prop de casa i es
referien a la crisi sanitària que estem travessant: “Tu que ets tan creient, pregunta-li a Déu
per què...” Ja no vaig sentir res més. Estava preparant l’homilia i vaig trobar que era la
reformulació de la mateixa pregunta del llibre de l’Èxode, quasi mil-cinc cents anys abans
de Crist: “El Senyor és amb nosaltres o no hi és?”
Anem a l’Evangeli. Després d’aquella
pujada fatigosa des de la vall del Jordà, sota
la calda implacable del sol de migdia i en
l’època de més xardor a Palestina, Jesús té
set i s’atura al pou de Jacob i allí es troba
amb aquella samaritana. Com va saber
aquella dona que Jesús era jueu? Potser
pels flocs i les franges del vestit (el tal·lit o
mantell de pregària dels samaritans solia ser
blaus i els dels jueus blancs) potser per
l’accent... Sigui com sigui els jueus es creien
superior als samaritans. Qualsevol demanda
feta de part d’un jueu a un samarità ni que
fos un vas d’aigua, implicava un descens de categoria, una renúncia a la dignitat nacional.
A més, entretenir-se un home a parlar públicament amb una dona, era absolutament
contrari als ensenyaments dels rabins, segons els quals un home no havia de saludar ni la
seva pròpia muller si la trobava pel camí. Però Jesús mai no fa diferències: tracta amb
tothom en peu d’igualtat i reconeix en aquella dona estrangera una veritable interlocutora.
És bo de recordar-ho avui en un món on tantes dones continuen essent excloses i
menystingudes quan no víctimes de maltractes i d’agressions físiques o verbals...
El diàleg que hem escoltat tantes vegades és bonic i és progressiu. Aquella samaritana va
reconeixent progressivament en Jesús un profeta i, finalment, el Fill de Déu. Jesús és un
veritable pedagog. I Jesús dedica temps a aquella dona, sense haver begut encara ni una
gota d’aigua.
Deia mossèn Pere Surribas, un sant rector del meu poble, que Déu ha confiat a senzilles
dones del poble els tres més grans secrets: l’Encarnació a Maria, la Messianitat de Jesús a
la Samaritana i el fet de la Resurrecció a unes dones galilees. I afegia qui varen ser els qui
varen trair, negar o desertar de Jesús en la Passió?: Homes dels més pròxims a Jesús però
mai això no es diu de cap dona.
Perquè aquest relat ens fa pensar en el de la Passió. Al calvari també era el migdia. També
els apòstols eren absents. També Jesús diu “tinc set”. Prop del pou de Jacob, Jesús dialoga
amb una dona que es converteix i esdevé missionera. Al calvari Jesús dialoga amb la Mare
per encomanar-li una missió més alta: la humanitat sencera. També al calvari raja una font
d’aigua viva del costat traspassat del Senyor.
I avui ha estat una dona, una psicòloga italiana, Francesca Morelli qui ha escrit
encertadament arran del coronavirus: “Crec que l'univers té la seva manera de tornar
l'equilibri a les coses segons les seves pròpies lleis, quan aquestes es veuen alterades. Els
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temps que estem vivint, plens de paradoxes, fan pensar...En una era en què el canvi climàtic
està arribant a nivells preocupants pels desastres naturals que s'estan succeint, a la Xina
en primer lloc i al mateix nombre de països a continuació, se'ls obliga al bloqueig; l'economia
es col·lapsa, però la contaminació baixa de manera considerable. La qualitat de l'aire que
respirem millora, fem servir mascaretes, però tot i això seguim respirant ...En un moment
històric en què certes polítiques i ideologies discriminatòries, amb fortes reclams a un
passat vergonyós, estan ressorgint a tot el món, apareix un virus que ens fa experimentar
que, en un tancar d'ulls, podem convertir-nos en els discriminats, aquells als quals no se'ls
permet creuar la frontera, aquells que transmeten malalties. Encara no tenint cap culpa, tot
i ser de raça blanca, occidentals i amb tota mena de luxes econòmics al nostre abast.
En una societat que es basa en la productivitat i el consum, en la qual tots correm 14 hores
a el dia perseguint no se sap molt bé què, sense descans, sense pausa, de cop i volta se'ns
imposa una aturada forçat. Quiets, a casa, dia rere dia. A comptar les hores d'un temps a
què li hem perdut el valor, si de cas aquest no es mesura en retribució d'algun tipus o en
diners.
En una època en què la criança dels fills, per raons majors, es delega sovint a altres figures
i institucions, el Coronavirus obliga a tancar escoles i ens força a buscar solucions
alternatives, a tornar a posar a pare i la mare al costat de els propis fills. Ens obliga a tornar
a ser família.
En una dimensió en la qual les relacions interpersonals, la comunicació, la socialització, es
realitza en el (no) espai virtual, de les xarxes socials, donant-nos la falsa il·lusió de
proximitat, aquest virus ens treu –temporalment- la veritable proximitat, la real: que ningú es
toqui, es besi, s’abraci; tot s’ha de fer a distància, a la
fredor de l’absència de contacte. Quan tan sovint hem
donat per descomptat aquests gestos i el seu
significat. Això ens ajuda a valorar-los més.
En una fase social en què pensar en un mateix s’ha
tornat la norma, aquest virus ens envia un missatge
clar: l'única manera de sortir d'aquesta és fer pinya, fer
ressorgir en nosaltres el sentiment d'ajuda al proïsme,
de pertinença a un col·lectiu, de ser part d'alguna cosa
més gran sobre el que ser responsables i que això al
seu torn es responsabilitzi envers nosaltres. La
coresponsabilitat: sentir que de les teves accions
depèn la sort dels que t'envolten, i que tu depens
d'ells.
Deixem de buscar culpables o de preguntar-nos
perquè ha passat això, i comencem a pensar en què
podem aprendre de tot això. Tots tenim molt sobre el
que reflexionar i esforçar-nos. Amb l'univers i les seves lleis sembla que la humanitat ja
estigui força en deute i que ens ho estigui venint a explicar aquesta epidèmia, a car preu.”
Germanes i germans, en aquests dies estranys, aprofitem el temps per dialogar amb Jesús
prop del nostre pou interior. Així coneixerem millor allò que Déu ens dona, que és
sobreabundant I cerquem maneres de compartir-ho amb els nostres veïns.
http://jaumeaymar.blogspot.com/
26 | 58

LA REFLEXIÓN DE LA PSICÓLOGA ITALIANA FRANCESCA
MORELLI SOBRE EL CORONAVIRUS
"Creo que el universo tiene su manera de devolver el
equilibro a las cosas según sus propias leyes, cuando
estas se ven alteradas. Los tiempos que estamos
viviendo, llenos de paradojas, dan qué pensar...
En una era en la que el cambio climático está llegando a
niveles preocupantes por los desastres naturales que se
están sucediendo, a China en primer lugar y a otros tantos
países a continuación, se les obliga al bloqueo; la
economía se colapsa, pero la contaminación baja de
manera considerable. La calidad del aire que respiramos
mejora, usamos mascarillas, pero no obstante seguimos
respirando...
En un momento histórico en el que ciertas políticas e
ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un
pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo,
aparece un virus que nos hace experimentar que, en un
cerrar de ojos, podemos convertirnos en los
discriminados, aquéllos a los que no se les permite cruzar
la frontera, aquéllos que transmiten enfermedades. Aún no teniendo ninguna culpa, aún
siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance.
En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos
14 horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente
se nos impone un parón forzado. Quietecitos, en casa, día tras día. A contar las horas de
un tiempo al que le hemos perdido el valor, si acaso éste no se mide en retribución de algún
tipo o en dinero. ¿Acaso sabemos todavía cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico?
En una época en la que la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo
a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar
soluciones alternativas, a volver a poner a papá y mamá junto a los propios hijos. Nos obliga
a volver a ser familia.
En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la
socialización, se realiza en el (no)espacio virtual, de las redes sociales, dándonos la falsa
ilusión de cercanía, este virus nos quita la verdadera cercanía, la real: que nadie se toque,
se bese, se abrace, todo se debe de hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia de
contacto. ¿Cuánto hemos dado por descontado estos gestos y su significado?
En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos
manda un mensaje claro: la única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en
nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de
algo mayor sobre lo que ser responsables y que ello a su vez se responsabilice para con
nosotros. La corresponsabilidad: sentir que de tus acciones depende la suerte de los que
te rodean, y que tú dependes de ellos.
Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos porqué ha pasado esto, y empecemos a
pensar en qué podemos aprender de todos ello. Todos tenemos mucho sobre lo que
reflexionar y esforzarnos. Con el universo y sus leyes parece que la humanidad ya está
bastante en deuda, y que esta epidemia nos lo está viniendo a explicar a caro precio."
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COMUNICAT DE JUSTÍCIA I PAU DE CATALUNYA DAVANT LA
SITUACIÓ SANITÀRIA DE PANDÈMIA
Davant la greu situació sanitària de pandèmia que patim, Justícia
i Pau ha aturat totes les seves activitats ordinàries. Hem tancat
la nostra seu i el nostre equip tècnic treballa des de casa.
Expressem la nostra solidaritat amb tots aquells que directa o
indirectament pateixen la malaltia i el nostre agraïment a tot el
personal sanitari, científic i d'emergències que la combaten.
També el nostre agraïment i solidaritat amb aquelles persones
que, malgrat el risc de contagi, treballen per mantenir serveis
essencials o per atendre a les persones més vulnerables.
Donem suport i desitgem el màxim encert a les autoritats
polítiques i sanitàries en la difícil gestió d'aquesta crisi. Fem una
crida per tal que impulsin totes les mesures necessàries de suport i protecció als més afectats,
especialment a les persones més vulnerables i les que es troben en situacions d'internament i les
sotmeses a privació de llibertat. També totes les mesures econòmiques excepcionals que siguin
necessàries per donar suport a les empreses, i professionals i treballadors que resultin més afectats.
Estem convençuts que aquest flagell passarà i que la nostra societat es podrà recuperar, des de la
solidaritat, de l'impacte que aquesta situació ha de generar. A la vegada, creiem que aquesta crisi ens
ha d'ajudar a reflexionar sobre la nostra vulnerabilitat i sobre les nostres prioritats com a societat en la
perspectiva de la promoció del bé comú.
Estem convençuts que la nostra societat sabrà donar un testimoni col·lectiu de solidaritat, de fraternitat
i de responsabilitat personal i comunitària, a l'alçada del que les circumstàncies reclamen. En veiem
mostres notables arreu.
Ens sumem a la crida a la pregària que fa l'Església i en particular el Papa Francesc en favor de tots els
damnificats, de tots els que combaten l'epidèmia o preserven els serveis essencials, i per tal que la
puguem superar al més aviat possible.
Justícia i Pau de Catalunya
16 de març de 2020
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«COM APRENEM A VÈNCER LA POR ENMIG DE LES
DIFICULTATS?»
«És una presència, no pas les nostres
estratègies, la nostra intel·ligència, el
nostre valor, allò que mou i sosté la vida
de cadascú de nosaltres». L'article del
president de la Fraternitat de CL a
elmundo.es
Julián Carrón. 09.03.2020
Tot sovint, vivim com en una bombolla
que ens fa sentir protegits dels cops de
la vida. I d'aquesta manera podem
permetre’ns de viure distrets, fent veure
que tot està sota el nostre control. Però de vegades les circumstàncies desbaraten els
nostres plans i bruscament ens obliguen a respondre, a prendre'ns seriosament el
nostre jo, a interrogar-nos sobre la nostra autèntica situació existencial. Aquests dies la
realitat ha sacsejat la nostra vida quotidiana més o menys tranquil·la assumint el rostre
amenaçant del Covid-19, un nou virus que ha provocat una emergència sanitària
internacional.
Paradoxalment, aquests reptes que la realitat no deixa de plantejar-nos poden convertir-se
en el nostre millor aliat, ja que ens obliguen a mirar més en profunditat la nostra humanitat.
De fet, situacions imprevisibles com l'actual ens desperten del nostre entumiment, ens
arrenquen de la zona de confort en què ens havíem instal·lat còmodament, i es fa evident
el camí de maduració que -cadascun personalment i tots junts- hem fet, la consciència de
nosaltres mateixos que hem aconseguit, la capacitat o incapacitat per afrontar la vida que
tenim entre les mans. Les nostres petites o grans ideologies, les nostres conviccions,
fins i tot les religioses, són posades a prova. La crosta de les falses seguretats mostra
les seves esquerdes. Cadascú de nosaltres, sense distinció, hi està implicat i percep millor
qui és.
És en aquestes ocasions quan s'entén millor que «la força d'un subjecte rau en la intensitat
de la seva autoconsciència» (Luigi Giussani), en la claredat amb què es percep a si mateix
i allò pel que val la pena viure. Perquè l'enemic contra el qual estem lluitant no és el
coronavirus, sinó la por. Una por que percebem sempre i que, no obstant això, emergeix
quan la realitat posa al descobert la nostra impotència essencial; una por que, sovint, ens
supera i de vegades ens fa reaccionar de qualsevol manera, tancant-nos en nosaltres
mateixos, fugint de tot contacte amb els altres per evitar el contagi, omplint el rebost «per
si fes falta», etc.
Durant aquests dies hem assistit tant a la propagació de la irracionalitat, individual i
col·lectiva, com als intents de posar remei a la situació de pressa i corrents amb propostes
per sortir-ne el més aviat possible. Cadascú dirà allò que veu en si mateix i al seu
voltant, quines solucions estan a l’altura per afrontar la circumstància i derrotar la por,
i quines, en canvi, l'agreugen.
En això consisteix el valor de cada crisi, com ens ensenya Hannah Arendt: «Ens obliga a
tornar a les preguntes», fa emergir el nostre jo en tota la seva exigència de significat. Hi ha
un nexe profund entre la nostra relació amb la realitat i la nostra autoconsciència com
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a homes. «Un individu que hagi tingut a la vida un impacte dèbil amb la realitat, perquè, per
exemple, ha hagut d’esforçar-se molt poc, tindrà un sentit escàs de la seva pròpia
consciència, percebrà menys l’energia i la vibració de la seva raó», (El sentido religioso.
Encuentro, Madrid 2004, p.139). La pregunta que sorgeix en aquest moment amb més
potència que qualsevol altra és: què pot vèncer la por?
Potser l'experiència més elemental de què disposem en aquest sentit és la del nen. Què
venç la por d’un nen? La presència de la seva mare. Aquest «mètode» val per a tothom. És
una presència, no pas les nostres estratègies, la nostra intel·ligència, el nostre valor, allò
que mou i sosté la vida de cadascú de nosaltres. Però -preguntem-nos-ho-, quina presència
és capaç de vèncer la profunda por, aquella por que ens paralitza fins al fons del nostre
ésser? No és una presència qualsevol. Per aquest motiu Déu s'ha fet home, s'ha convertit
en una presència històrica: carnal. Només el Déu que entra en la història com a home
pot vèncer la por, com ens ho ha testimoniat (i testimonia) la vida dels seus deixebles.
«Només aquest Déu ens salva de la por del món i de l'ansietat davant del no-res de la pròpia
vida. Només mirant Jesucrist el nostre goig en Déu aconsegueix la seva plenitud, es
converteix en goig redimit» (Benet XVI, Homilia a Ratisbona, 12 de setembre de 2006).
Afirmacions com aquestes només són creïbles si veiem ara i aquí persones en qui es
documenta la victòria de Déu, la Seva presència real
i contemporània, i per això una manera nova
d'afrontar les circumstàncies, plena d'una esperança i
d'una alegria normalment poc freqüent, i, alhora,
orientada a una laboriositat indòmita.
Més que cap discurs tranquil·litzador o recepta moral,
el que necessitem és topar-nos amb persones en qui
puguem veure encarnada l'experiència d'aquesta
victòria, l'existència d'un significat proporcional als
desafiaments de la vida. No hi ha res més fàcil: en
moments com l'actual, quan domina la basarda,
aquestes persones són tan poc freqüents que se
les percep de seguida. La resta no serveix per a res.
Recentment, davant la pregunta que una persona
important adreçava a un grup de joves: «¿Però vosaltres, no teniu por de fer-vos grans, de
créixer?», un d'ells va respondre de cop i volta: «No! Quan veig les cares d'alguns adults
que estan amb nosaltres, quan veig com viuen, de què hauria de tenir por?».
Només quan domina en nosaltres una esperança fonamentada som capaços d'afrontar les
circumstàncies sense defugir-les, d'obrir veritablement la raó per poder establir una relació
racional i equilibrada amb el perill i el risc, i fins i tot fer servir la por (en el seu sentit més
immediat i comprensible) com a eina de treball. Altrament, acabarem reaccionant de forma
convulsiva o mirant-ho tot a través del forat del pany de la nostra mesura racionalista, que
al final és absolutament incapaç d'alliberar-nos de la por i de fer que la vida recomenci. Així,
doncs, potser no hi ha tasca més decisiva que interceptar aquestes persones en les
quals es veu en acte una experiència de victòria sobre la por. Al seu costat, allà on ens
les trobem, més fàcilment podrem tornar a començar, despertant del malson en què ens
hem quedat atrapats, reconstruint pam a pam un teixit social on la sospita i l’angúnia al
contacte amb l'altre no tinguin l'última paraula. Fins i tot l'economia podrà recobrar així el
seu ritme.
Quina gran ocasió pot suposar el moment que estem vivint! Una ocasió que val la pena de
no deixar passar.
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DIEZ CONSEJOS DE UNA MONJA DE CLAUSURA PARA VIVIR
LOS DÍAS DE CONFINAMIENTO
La hermana María Teresa, de las Carmelitas Descalzas de Cádiz, propone unas
interesantes recomendaciones para este tiempo
La Voz de Cádiz. Mendoza. 18 marzo 2020
En medio de la crisis por coronavirus
que impide que hagamos nuestra vida
diaria con normalidad hay que saber
resistir. Y para ello no hay mejor
ejemplo que el que pueden aportar
personas que ya tienen experiencia
en vivir sin salir a la calle
cotidianamente.
Es el caso de las monjas de clausura
cuyas vidas transcurren en los
conventos. Para ayudar a estos complicados momentos en los que muchos ya se
empiezan a desesperar, las Carmelitas Descalzas de Cádiz han publicado en
su blog unas acertadas recomendaciones para vivir estos días de confinamiento y
no morir en el intento.
La hermana María Teresa es la autora de este decálogo. Ella es mejicana pero
lleva doce años en este convento del Corpus Christi de Cádiz. Es una de las
religiosas más jóvenes de las ocho que conviven en este edificio formado por tres
fincas unidas y al que se accede por la calle Costa Rica. María Teresa explica cómo
viven estos días, también inevitablemente con la preocupación de esta pandemia.
«Nosotras estamos fenomenal porque estamos ya acostumbradas a esto y no nos
supone ningún esfuerzo logístico materialmente hablando ni de agobio el estar en
clausura. No notamos mucha diferencia, casi ninguna».
No obstante la hermana María Teresa asegura que «la parte sensible es que se nota
un silencio que no es normal. Nos damos cuenta del ambiente doloroso y
sufriente que hay y claro tenemos la emotividad a flor de piel y estamos sufriendo con
la gente y en ese sentido no lo estamos pasando bien».
Las hermanas del convento han tenido que suspender el contacto con el personal que
les ayuda con la limpieza y el cuidado de las enfermas. «Estamos totalmente aisladas
y solas. No tenemos venta al público ni de formas ni de dulces». María Teresa indica
que en la comunidad hay cuatro hermanas muy mayores y son las cuatro más jóvenes
las que se encargan de cuidarlas en estos momentos. «De ocho, la mitad de la
comunidad son mayores, gente vulnerable y de riesgo y esa es sobre todo una de
las razones por la que hemos querido tener el cuidado extremo de que no vaya a
contagiarse ninguna porque por la misma estrechez que tenemos para ayudarnos,
cuidarnos, comer, rezar... pues como lo coja una lo cogemos todas. Hemos procurado
por eso no tener contacto con el exterior y es la manera en la que estamos luchando
contra el bicho».
La hermana María Teresa concluye que «queremos dar ánimos como podamos a toda
la gente que sabemos que lo puede estar pasando peor. Así que estamos rezando
muchísimo, incluso más».
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Aquí van esos consejos escritos por la hermana María Teresa. Unas
recomendaciones sobre las que reflexionar y tener muy en cuenta en estos días.
1. Actitud de libertad
Según esta premisa destacan que lo fundamental es la actitud con que vivas, la
interpretación que haces tú mismo de la situación, la consciencia de que no es una
derrota. Paradójicamente, ésta puede ser una oportunidad de descubrir la más
genuina y grande libertad: la libertad interior que nadie puede quitarte, la que
procede de tí mismo. Es verdad que las autoridades nos «obligan» a estar en casa. Tu
libertad consiste en adherirte voluntariamente, sabiendo que es por un bien superior.
Libre es el que tiene la capacidad de asumir la situación porque quiere hacer lo
correcto. No estás encerrado en casa, has optado por permanecer ahí «libremente».
2. Paz donde se ensanche el alma
Mira dentro de ti mismo, el más amplio
espacio para expandirte y ser feliz está en
tu corazón, no necesitas espacios externos
sino andar con holgura en tu propio
mundo. Dale cabida a la creatividad,
escucha tus propias inspiraciones y
encuentra la belleza de la que eres capaz.
Tal vez aún no has descubierto que en la
paz del alma brota vida… la vida es creación de más vida, comunicación de gozo y
amor. Cuando te acostumbres a vivir en ti, ya no querrás salir.
3. No te descuides, la paz hay que trabajarla
Ejercita virtudes que requieren de concentración y autoconocimiento, esas que
normalmente descuidamos por estar ocupados en mil quehaceres externos. De cómo
afrontas tus propias emociones y pensamientos, de la gestión de tus sentidos y
pasiones depende que vivas en el cielo o en el infierno. Obsérvate y domínate,
porque si te dejas llevar del miedo, la tristeza o la apatía, difícilmente cortarás el
hilo ya que no hay muchas evasiones. Disciplina sobre tu corazón: cuando algún
pensamiento no te haga bien, deséchalo. Procura inclinarte hacia todo aquello que
vayas notando que te da paz y alegría… la armonía hay que currársela.
4. Ama
El tema de fuego para estos días será la convivencia. Ante la crisis por la pandemia
estamos más susceptibles e incluso irritables. Tendrás que ser muy paciente y usar
mucho el sentido común. Somos diversos, cada quien tiene una sensibilidad diferente
por miles de circunstancias. Acepta y respeta las opiniones y sentimientos de los
demás. Es muy normal, cuando estamos en nuestra casa, la tendencia a querer
controlar todo… Procura no hacerlo, sería causa de muchos enfrentamientos y
frustraciones. Quítale importancia a las diferencias, potencia las cosas que unifican. El
único terreno que realmente te pertenece eres tú mismo: tus pensamientos, palabras
y emociones; no controles, contrólate. Desde el amor sacarás comprensión y empatía,
ganas de dar y agradecimiento al recibir. Respeta, acoge la fragilidad, desdramatiza,
vive y deja vivir.
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5. No mates el tiempo
Nada podrá crearte una sensación tan grande de
vaciedad y hastío, como pasar el tiempo
inútilmente. Es un enemigo gravísimo que podrá
robarte la paz y hasta meterte en la depresión. Haz
un plan para estos días e intenta vivirlo con
disciplina. Descanso y ocupación no son
antagónicos, aprovecha para descansar haciendo actividades que te relajen o
que estimulen un buen ánimo. Tómate tu tiempo en las cosas sencillas: que la cebolla
quede pochadita, los garbanzos tiernos, el potaje a fuego lento ¡Tenemos tiempo!…
Aunque un guiso te tome 2 horas, disfruta haciéndolo, pero empéñate en que las cosas
que haces, por sencillas que sean, tengan valor y una finalidad, nada de perder tiempo
sin sentido, «matar el tiempo» es matar la vida.
6. Ensancha tus propias fronteras
Cuántas veces nos hemos quejado de todo lo que dejamos por hacer debido a la falta
de tiempo. ¡Venga, ahora lo tenemos!… Ese libro que te regalaron hace tres
navidades y no has leído, ese otro que aún no has devuelto porque te lo dejaste por
la mitad. Si te gusta la música, busca nuevos artistas, descubre nuevos géneros. ¿Te
apetece un viaje?… Piensa en algún país exótico y aprende sobre su cultura, legua,
tradiciones… tenemos internet para eso. Si eres persona de fe y oración, tal vez no
sabes que rezar porque ya agotaste todo lo que sabías ¿Por qué no pruebas con la
liturgia de las horas?… Descárgala en tu móvil; busca en los escritos de algún santo,
seguro encuentras muchas cosas que te llenaran el alma de nuevas luces. No te
conformes con lo que ya conoces y sabes… ahora que hay oportunidad, ábrete a
novedades que te aporten sabiduría y te llenen de alegría.
7. Para los más sensibles
No todos dominamos igual las emociones. Habrá personas a quienes, por su
psicología, les costará mucho más este confinamiento. Las emociones no solo
provienen de nuestro interior, también lo que vemos, escuchamos, tocamos, etc, nos
influye. Por ello, hay que ser selectivos con lo que recibimos desde fuera para
evitar entrar en círculos viciosos que nos atrapen en la desesperación o nos
hagan perder el control. Evitad en la medida de lo posible: conversaciones de tipo
pesimista, discusiones, malas caras, exceso de información, películas de terror o
intriga, desorden dentro de casa. Como no hay muchas evasiones que nos hagan
cambiar de chip, todo lo que entre en nuestro cerebro permanecerá ahí por más tiempo
de lo habitual por eso hay que tener cuidado de no obsesionarnos o no dejar anidar
una emotividad negativa en nuestro interior. El exceso de pantallas también es malo,
porque sobre estimula el cerebro y nos pone más nerviosos. Hay que dormir bien,
pero en demasía pude provocar sensación de fracaso o derrota. Un remedio buenísimo
para canalizar la energía y relajarnos es bailar. Poned buena música y reírse un rato
largo bailando. Nada como reírse para reiniciar nuestro sistema interior.
8. No estás aislado
Es importante comprender que no tienes por qué sentirte solo, pues no lo estás. El
amor y cariño de tu gente sigue ahí, aunque el contacto físico se haya
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distanciado. Esta es una oportunidad para vivir la comunicación a otro nivel más
profundo, más íntimo. Habla con los que tienes en casa con tranquilidad, sin prisas,
escúchales hasta que terminen, deja que el diálogo haga crecer la confianza y las
confidencias construyan complicidad. Dí lo que nunca tienes tiempo de decir, cuenta
lo que siempre has querido contar, habla de todo y nada pero con cariño, que es lo
que llega al alma y hace nido. Responde aquella postal navideña que no agradeciste,
la carta que te emocionó y a la que estabas aplazando respuesta, ese e-mail de una
vieja amistad. Busca palabras con belleza, intenta darle expresión a tus sentimientos
más nobles… Habla desde el corazón y crea lazos mucho más profundos con tu gente.
Descubrirás que la distancia no es ausencia.
9. Jornada de reflexión
Por no agobiarse, también es conveniente buscar momentos de silencio y soledad. En
la organización del tiempo para éstos días, también meted espacios de oxigenación
individual. ¡Cuántas personas alguna vez he escuchado decir: Cómo me gustaría
retirarme algunos días a un monasterio! Pues la ocasión está aquí, en casa.
Ordinariamente nos cansamos del aceleramiento que tenemos encima, como si
fuéramos desbocados por la rutina diaria sin tiempo para asimilar lo que vivimos.
Esperamos cambios sustanciales en la sociedad «ésto no puede seguir así», también
se escucha mucho. Pues tenemos esta oportunidad para meternos en un capullo como
el gusanito que se convierte en mariposa. Reflexionad, pensad, meditad… ¿Qué
puedo cambiar en mi para ser mejor después de estos días?… La separación de
las cosas que ordinariamente nos traemos entre manos, ayudará para ver si realmente
estamos poniendo el acento en las que importan, de que otras cosas podemos pasar,
cuales son irremplazables, etc. Un buen discernimiento para mejorar hará que estos
días hayan sido de mucho provecho. Hombres y mujeres nuevos después de esta
crisis.
10. Ora
Sólo la oración (que es el vínculo
de amistad con Dios) puede
sustentar la vida en todas las
situaciones, especialmente en las
adversas. Oración, que como
diría Sta. Teresa, «aunque la digo
a la postre, es la principal». Orar
es abrirse a ese «Otro» que
puede sostenerme cuando yo
necesito ayuda; pero también
cuando yo estoy bien, orar es
sostener a otros que lo necesitan.
Es la experiencia más universal
del Amor. Ora, habla con Dios, se
pasarán las horas sin que te des cuenta: háblale de todo, no se cansa de escucharte,
desahógate con Él cuando lo necesites y ¿Por qué no?… deja que también Él se
desahogue contigo, es tu Padre, tu Hermano, tu Amigo. Ejercita tu fe y tu confianza. Si
te dejaste la relación con Dios en el trajecito de marinero de tu primera comunión
o en ese bonito vestido blanco, vuelve a intentarlo, ahora hay tiempo y serenidad
para conversar con él. Tal vez no crees porque no has probado ¿Y si lo intentas?…
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#VirusDeLaSolidaridad #YoMeQuedoEnCasa
Hola, ante la situación sanitaria actual en que nos encontramos, esperamos y deseamos
que tanto tú como tu familia y amistades estéis bien.
AHORA MÁS QUE NUNCA nos toca estar unidos y hacer más firme el sentimiento de
comunidad. Nos necesitamos y, si entre todos ponemos de nuestra parte, seguro que
conseguimos vivir esta situación de una forma más serena y esperanzadora.
AHORA MÁS QUE NUNCA, debemos sacar el ángel que llevamos dentro para poder
estar cerca de las personas que más lo necesitan. Y es que, en estos momentos de
confinamiento, no podemos olvidar a los más vulnerables. Este debe ser el virus de la
solidaridad, de la ayuda mutua, de la red entre vecinos... y por eso te animamos a convertirte
en un ángel.
¿Qué puedes hacer para ser un ángel?
Es muy sencillo: lo más importante es ESTAR,
estar allí. Por lo tanto, ofrece tu disponibilidad:
si tienes tiempo libre, abre los ojos y mira quién
de tu alrededor necesita ayuda, por pequeña
que sea. Te proponemos cinco acciones:
¿Tienes en tu comunidad de vecinos alguna
persona mayor, impedida, sola o enferma?
Como bien sabes, todos ellos son un grupo de
riesgo. Ofrécete como vecino de apoyo para
ir a comprar por ellos, sacarles la basura o
pasearles el perro. Puedes hacer un cartel
ofreciendo tu ayuda y tu contacto y colgarlo en la portería para que todos puedan verlo.
¡Será de gran ayuda!
Una de las medidas más importantes es no tener contacto presencial con otras personas
pero esto no implica no poder saber y/o preocuparnos por nuestros vecinos, familiares o
amistades. Usa las nuevas tecnologías para estar cerca de los que quieres. Llámalos,
envíales un mensaje, haz una videollamada... y así podrás sentirte cerca de las personas
que no puedes ver. Sobre todo si tienes personas mayores cerca, no las olvides
¿Tienes que quedarte en casa con los más pequeños? Crea una rutina, proponles de hacer
actividades, escucha sus inquietudes y sentimientos... Pon en valor la familia, el tiempo
y los momentos de convivencia que estáis pasando juntos. Y si no tienes niños,
siempre puedes ofrecerte para entretener y cuidar a los hijos e hijas de tus vecinos o
familiares en caso de que ellos tengan que ir a trabajar.
Sabemos que en estos momentos sentimos incertidumbre e, incluso, un poco de miedo...
Pero debemos confiar y mantener la calma. Evita comprar de forma compulsiva y sin
sentido ya que hay otras personas que también necesitan estos productos básicos.
Pensemos también en los demás.
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Evita colapsar los servicios sanitarios. Es muy importante hacer un uso responsable de
nuestros servicios públicos, como por ejemplo los hospitales. También tenemos que
agradecer y valorar todo el trabajo y el esfuerzo que estos profesionales están dedicando
por un bien común.
Con estos cinco pequeños gestos te convertirás en un ángel para alguien. Pero sobre todo,
queremos que, AHORA MÁS QUE NUNCA, nos queramos y cuidemos.
¿Qué medidas se han tomado en Cáritas para frenar el COVID-19?
En Cáritas somos conscientes de que la pobreza no se paraliza. Y, por eso, nuestros
equipos tampoco lo hacen. Sin embargo, hay un especial interés en cuidar todos los
aspectos relacionados con la seguridad y la salud de las personas que llevan a cabo su
actividad en la entidad, y es por eso que hemos adecuado nuestra acción social en estas
circunstancias excepcionales. ¿Qué supone esto?
• Los equipos territoriales, programas, proyectos y departamentos cierran
presencialmente, garantizando el acompañamiento individual telefónico, tarea en línea
y presencia en el caso de alguna urgencia.
• Los trabajadores que no tienen atención directa harán teletrabajo los próximos 15 días
para minimizar el riesgo de contagio.
• En los comedores sociales que sea posible, se ofrecerá a los asistentes comida para
llevar.
• Se continuará manteniendo un contacto telefónico o por carta fluido con las personas
mayores que acompañamos, para hacerles saber que no están solas.
• Seguimos presentes en los centros residenciales acompañando a las personas que
viven ahí. En todos los casos, se está velando por seguir con las indicaciones que establece
el Departamento de Salud.
(Estas medidas van cambiando diariamente. Si quieres estar actualizado con la última hora,
puedes consultarlas AQUÍ.)
T odas las personas que atendemos
son AHORA doblemente vulnerables.
Continúan siendo los últimos y los
olvidados de nuestra sociedad. Pero
nosotros somos la Cáritas que está,
que escucha, que cuida y que crea
comunidad. Y tú también puedes
formar parte de ella.
AHORA MÁS QUE NUNCA, NOS
NECESITAMOS LOS UNOS A LOS
OTROS. SÉ PARTE DE ESTA GRAN
COMUNIDAD SOLIDARIA.

Salvador Busquets
Director de Cáritas Diocesana de Barcelona
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CINC CONSELLS PER A UN CONFINAMENT SALUDABLE
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Compartir reflexions i experiències

Entreu web del Fòrum:
www.urc.cat
Primer pas: cliqueu sobre la paraula FORUM

Cliqueu la paraula
FÒRUM i s’’obrirà
una nova pàgina
amb el seu contingut

Cliqueu ESCOLTAR i
tindreu els recursos i
materials corresponents
a la primera fase (gener,
febrer i març)

Segon pas: navegueu-hi

Aquí trobareu el programa bàsic del
Fòrum i les seves notícies més destacades
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Reunió comunitària • 3
Mes de març 2020

LES NOSTRES CONCLUSIONS DESPRÉS D’HAVER ESCOLTAT
Objectiu: formular les nostres conclusions després d’haver escoltat la Paraula de Déu, d’haver pregat en
comunitat, d’haver-nos escoltat en comunitat, potser fins i tot en persones invitades.
Podeu resumir els punt més importants que haurem de discernir en la propera fase.

Guia de la reunió
En aquesta tercera reunió comunitària s’obre un intercanvi dels membres de la comunitat sobre
els continguts de les dues primeres reunions, sobre la lectura de les aportacions al web, sobre les
pregàries comunitàries, sobre alguna conversa personal amb algú tocant a aquesta temàtica, sobre
els somnis que tenim...
Després es tracta de formular alguna conclusió que serveixi per als religiosos i religioses que vivim
aquí i ara per respondre amb generositat i audàcia a aquestes crides que hem escoltat.
Finalment, és molt important que aquestes propostes, conclusions, intuïcions, somnis... es trametin
a urcforum2020@gmail.com per tal que arribin a totes les comunitats i serveixen per a la pròxima
fase, dedicada al discerniment. Cal que un germà o germana en pregui nota i ho envií a l’adreça
indicada.

1. Pregària inicial
2. Cada membre de la comunitat pot compartir
alguna conclusió de la fase: escoltar. Algun
somni, intuïció, proposta... respecte de la Vida
Religiosa aquí i ara.
3. Obrim un espai per a comentaris de les
aportacions realitzades.
4. Quines conclusions o pensaments volem
transmetre al col·lectiu de religioses i
religiosos?
La secretària o secretari en pren nota, al final
de la reunió llegeix 3els punts acordat i,
posteriorment, els envia a la secretaria del
Fòrum
5. Cant final o pregària final.
En acabar la reunió, agrairem que el resum de les principals conclusions seguin enviats, de manera clara i
breu, en català o en castellà, a l’adreça de correu electrònic de la secretaria del Fòrum:
urcforum2020@gmail.com.
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Reunión comunitaria • 3
Mes de març 2020

NUESTRAS CONCLUSIONES DESPUÉS DE HABER ESCUCHADO
Objetivo: formular nuestras conclusiones después de haber escuchado la Palabra de Dios, de haber rezado
en comunidad, de habernos escuchado mutuamente, incluso a personas invitadas.
Podéis resumir los puntos más importantes que discerniremos en la próxima fase.

Guía de la reunión
En esta tercera reunión comunitaria se abre un intercambio entre los miembros de la
comunidad sobre los contenidos de las dos primeras reuniones, sobre la lectura de las aportaciones
al web, sobre las plegarias comunitarias, sobre alguna conversación personal con alguien sobre esta
temática, sobre los sueños que tenemos...
Después se trata de formular alguna conclusión que sirva a los religiosos y religiosas que vivimos
aquí y ahora para responder con generosidad y audacia a estos llamamientos que hemos escuchado.
Finalmente, es muy importante que estas propuestas, conclusiones, intuiciones, sueños... se envíen
a urcforum2020@gmail.com para que lleguen a todas las comunidades y sirvan para la próxima fase,
dedicada al discernimiento. Hace falta que un hermano o hermana tome nota y la envié a la dirección
indicada.

6. Plegaria inicial
7. Cada miembro de la comunidad puede compartir
alguna conclusión de la fase: escuchar. Algún
sueño, intuición, propuesta... respecto de la Vida
Religiosa aquí y ahora.
8. Abrimos un espacio para comentarios de las
aportaciones realizadas.
9. ¿Qué conclusiones o pensamientos queremos
transmitir al colectivo de religiosas y religiosos?
La secretaria o secretario toma nota, al final de la
reunión lee los puntos acordados y,
posteriormente, los envía a la secretaría del
Fórum.
10. Canto o plegaria final.

Al acabar la reunión, agradeceremos que el resumen de las principales conclusiones sea enviado, de manera
clara y breve, en catalán o en castellano, a la dirección de correo electrónico de la secretaría del Fórum:
urcforum2020@gmail.com
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La bústia del Fòrum
urcforum2020@gmail.com
Buenas tardes.
Nosotras Misioneras Claretianas nos
involucramos en el itinerario del
Fórum aprovechando los materiales al
estilo de nuestra actividad apostólica.
Tal como la comunidad forma parte
de la casa de espiritualidad, hemos
preparado y imprimido el cartel del
Fórum con la pregunta dirigida a los
laicos y lo hemos puesto, con un
cuaderno donde los grupos visitando
la casa pueden poner sus respuestas.
También hemos preparado la
decoración cuaresmal con el lema del
Fórum-en el cartel preparado por
nosotras.
Las dos ideas están reflejadas en las
fotos adjuntas.
Un saludo cordial Agnieszka/Agnès
FORUM Vida Religiosa
En primer lloc, felicitats i agraïment per
a fer-nos participar i celebrar aquest
esdeveniment.
La comunitat ha reflexionat sobre els
compromisos del Congrés de la Vida
Religiosa a Catalunya (1993-1995) Què podem dir breument i tenint en compte que som
una comunitat gran? Alguns aspectes ens queden un xic lluny i no sabem respondre perquè
la realitat no sabem quina és.
1. Els 9 compromisos s’han pogut portar tots a terme? No sabem fer-ne una valoració
global de tots ells.
2. Els projectes intercongracionals estan vigents? Quins?
3. Pel que fa a la formació creiem que es fa el màxim tot i que nosaltres, en aquest
moment només participem en el que la URC organitza.
4. Ens alegrem que el punt que fa referència a la pastoral de marginació segueixi
endavant.
5. La vocalia de religiosos i religioses grans, s’ha portat a terme? Ha estat una
experiència positiva?
Aquesta nostra petita reflexió no la fem pensant en que s’ha de publicar, ja que potser no
és això el que demaneu.
La nostra pregària per a tots i totes perquè sapiguem compartir, celebrar i viure aquest
Fòrum de la Vida Religiosa, amb la realitat que cada comunitat viu.
Comunitat d’Horta –Germanes Dominiques de l’Anunciata43 | 58

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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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.

DE LA VIDA RELIGIOSA
22 de marzo: Día de solidaridad y oración
UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS GENERALES
Este es el momento en que cada una de nosotras está llamada a responder a la crisis
mundial del coronavirus en solidaridad con los demás, especialmente los más vulnerables
y los que corren más riesgos. Es hora de seguir las directrices de la Organización Mundial
de la Salud y de nuestros respectivos gobiernos.
Es un tiempo especial para la oración y para dar testimonio, a través de una solidaridad
concreta y consciente, de nuestra responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Este tiempo
extraordinario ofrece espacio para actos de generosidad y expresiones de gratitud
especialmente a quienes están en primera línea cuidando a los enfermos y a quienes se
dedican a proyectos de investigación, en la búsqueda de remedios, y a quienes trabajan en
los servicios públicos. No importa quiénes sean o dónde estén, deben saber que están en
los pensamientos y oraciones de las religiosas de todo el mundo.

ORACIÓN
AISLAMIENTO
Sí hay miedo.
Sí hay aislamiento.
Sí, hay compras de
pánico.
Sí, hay enfermedad.
Sí, incluso hay muerte.

Por lo tanto, invitamos a todas las congregaciones miembros de la UISG a celebrar
un día de solidaridad y oración en todo el mundo el próximo domingo 22 de marzo,
especialmente para todos aquellos que han sido afectados.

Hna. Jolanta Kafka rmi, Presidenta de la UISG
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Gaudir de la vida com qui dona de menjar als ànecs
MONTSERRAT UNTERLÖHNER SALVAT
Monja de Sant Benet de Montserrat
Temps enrere vaig dibuixar un nen somrient, cap per avall, fent la
vertical, amb una frase que deia: «El món necessita gent feliç que li
doni la volta.» Aquesta afirmació em fa pensar que poder canviar les
coses potser ho tenim més a l’abast que no ens pensem. Al monestir,
malgrat que pugui semblar el contrari, el dia a dia ens fa tocar molt de peus a terra. L’exercici
de la vida fraterna ens posa en contacte amb els propis límits i els de les altres persones.
L’ideal el podem tenir molt clar, però, a la pràctica, topem amb les dificultats de la
convivència. Com podem donar-li la volta a una situació de conflicte o malestar?
Una de les eines és practicar la Comunicació No Violenta (CNV) desenvolupada per
Marshall Rosemberg. Rosemberg parteix d’una visió optimista de la persona: quan estem
bé, no ens fem mal els uns als altres, al contrari, a tots ens fa bé i ens agrada ajudar. Les
complicacions venen quan desconnectem del nostre centre, tenim necessitats desateses i
vivim descontentes. Aleshores es fàcil rondinar, enfadar-se o estar de mala lluna... Els
deures es converteixen en obligacions pesades i desapareix la felicitat.
La CNV ens diu: «No vull que facis res que no faries amb la mateixa energia que té un nen
donant de menjar als ànecs», és a dir, no vull que facis res per força. Us imagineu com
seria poder viure des d’aquí?! Aparentment sembla impossible, però estic segura que
aquesta és la mateixa proposta que ens fa Jesús!
El procés de la CNV consisteix a observar la situació sense jutjar, detectar els sentiments
que se’ns generen, veure quines necessitats profundes hi ha al darrere i fer la petició
pertinent. En la CNV no es va contra ningú, no hi ha perdedors. La CNV ens ensenya com
comunicar sense ferir perquè ens recorda que la nostra essència és compassiva i amorosa.
Respectar-nos i respectar els altres va en la mateixa direcció! Això sí que és donar-li la volta
a la vida! Si encara no ho heu fet, us animo a formar-vos en CNV, ja em direu si val la pena!

Impressionat
Jesús Renau
Catalunya Religió 14/03/2020
Impressiona tanta gent que s’entrega als altres en mig d’una societat
centrada en els beneficis, l’èxit, certes supremacies intel·lectuals,
polítiques d’imatge...
Ells i elles, en canvi, treballen, actuen i lluiten a favor dels dèbils, dels descartats, dels sense
llar, dels malalts i de tanta gent que viu sense cura i sense una mà que ajudi o defensi els
seus drets.
Periodistes, sanitaris, sindicalistes, treballadores, lluitadors dels drets humans. Joves,
adults, dones, homes, de tots els països, classes socials, temperaments i possibilitats.
Impressiona encara més que molts i moltes d’aquestes persones ho viuen i ho fan no per
raons religioses sinó per un sentit global humanitari, per coherència interior, per un
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sentiment profund de compassió i de misericòrdia, per protesta en front del que veuen. No
es deixen entabanar per aquella gent que els té per il·lusos, com si estiguessin una mica
trastocats, i que els diu des de la seva catifa: “Molt bé, ets jove; ja veuràs algun dia que això
que fas no serveix de res”.
Reflexionant sobre aquesta impressió, aquests fets, em preguntava, en la pregària: Senyor,
molts d’elles i ells no són com aquells de la paràbola que anaven a les presons, atenien els
malalts i els pobres, repartien el menjar... i no et coneixien?; i Tu un dia els diràs “Tot el que
fèieu pels més pobres a Mi m’ho fèieu...”? Els manca saber que el nostre Déu no és gran
per una capacitat omnipotent de fer-ho i desfer-ho tot, sinó per un Cor sense límits que mou
sense signar contracte.
M’impressiona un Déu tan modest i despreocupat d’Ell, que es dona a conèixer en la creu i
la nova humil presència pasqual.

Màxim Muñoz, nou delegat a Catalunya de la província claretiana de Sant
Pau
17/03/2020 www.catalunyareligio.cat
(CR) El claretià Màxim Muñoz és el nou
delegat regional a Catalunya de la
província de Sant Pau. Així ho ha
comunicat el superior provincial, Ricard
Costa-Jussà, superior provincial dels
Missioners Claretians de Sant Pau. La
decisió arriba després de les sessions de
consell provincial celebrades a primers de
març i d’un sondeig a cada una de les
quatre regions de la província: Catalunya,
Euskal Herria, França i Itàlia.
El delegat regional a Euskal Herria serà el pare Juan Martín Askaiturrieta Ezkurdia; a
França, el pare Juan Gustavo Pez Nadalich i el pare Francesco Incampo a Itàlia. Es
tracta d'una figura de coordinació amb el govern provincial. El delegat té l’encàrrec de
garantir la presència al territori i, per tant, l’arrelament de l’acció provincial. Aquesta funció
respon a l’opció territorial de la nova província, creada l’1 de gener de 2020. “La
regionalització és una manera d’harmonitzar la unitat amb la necessària inculturació en la
diversitat congregacional, eclesial, cultural, històrica i lingüística de les diferents regions”,
explica Costa-Jussà en el missatge adreçat als claretians.
Màxim Muñoz i Duran (1958, Zarza-capilla, Badajoz) va professar com a claretià el 1977 i
va ser ordenat prevere el 1985. És doctor en Teologia per la Universitat Gregoriana de
Roma, amb una tesi sobre Yves Congar. Va ser coordinador (1984-1998) i consiliari (19921995) general del Moviment juvenil HORA-3. Superior provincial dels Missioners Claretians
de Catalunya entre 2004 i 2016, i va formar part del darrer govern provincial de
Catalunya com a vicari i prefecte d’espiritualitat i formació.
Muñoz va presidir la Unió de Religiosos de Catalunya (2011-2019), un treball molt lligat a
l'opció dels claretians pel servei a la vida religiosa. Actualment és professor de Teologia
Fonamental i Cristologia a la Facultat de Teologia de Catalunya i presideix la
productora Animaset, creada per Catalunya Religió i els Missioners Claretians de Catalunya
per proveir de serveis de comunicació a entitats i institucions humanistes.
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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
«A Catalunya, la llibertat d’expressió dels cristians està
amenaçada»
Eduard Ibáñez, autor de «La lluita per la llibertat religiosa i de consciència»
CARME MUNTÉ. Catalunya Cristiana. Núm. 2107
Segons Ajuda a l’Església Necessitada, el 61% de la població viu en països on no es respecta
la llibertat religiosa. Hi ha situacions dramàtiques: persecucions, assassinats,
empresonaments. Però també la llibertat religiosa, malgrat que és un dret humà fonamental
reconegut en tots els tractats nacionals i internacionals, està amenaçada a casa nostra per
un discurs laïcista excloent. Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de l’arquebisbat de
Barcelona, hi reflexiona en un llibre: La lluita per la llibertat religiosa i de consciència (Claret).
Els informes mostren que els cristians són el grup
més perseguit per nombre de víctimes i per
intensitat i extensió de les agressions. L’opinió
pública europea n’és conscient?
És un dels motius pels quals he fet aquest llibre: cal
tenir-ho més present i veure com Europa, que encara
és de majoria cristiana, pot fer-hi incidència, primer,
per protegir les persones que pateixen persecució i,
segon, per pressionar políticament i demanar als
governs més respecte. Per contra, la preocupació en
les opinions púbiques europees més aviat és si
l’Església catòlica té o no privilegis, que és un debat completament desfasat.
Els Estats Units sí que tenen una especial preocupació per la llibertat religiosa al món.
És mostra de la importància que donen a la religió en la vida personal i social?
Sí. Segurament aquí les raons històriques han portat un sector de l’opinió pública a veure
amb sospita o desconfiança la religió, i en particular el cristianisme. Es confon la religió amb
les seves patologies: violència, abusos sexuals, privilegis... Evidentment que la religió té
patologies, com tot fenomen social, però ningú comet l’error de convertir un cas concret en
norma general. Aquest sector de l’opinió pública, que no és majoritari, aconsegueix marcar
un relat social i mediàtic i influir en mesures polítiques concretes.
Al llibre reivindica la importància de les tradicions i les comunitats religioses en el
desenvolupament de la societat i la conformació del bé comú.
Les religions fan una funció social imprescindible en molts àmbits: en l’atenció social als
col·lectius més vulnerables i en l’àmbit educatiu i cultural. Així mateix, les religions són les
que creen, sostenen i difonen els principis ètics d’una societat. Per tant, si empetitim la
contribució de les religions, deixem la societat més pobra i èticament més indefensa.
Entendre que les religions fan aquesta aportació social permet al poder polític ajudar-les
perquè es desenvolupin amb normalitat i llibertat.
L’organització Open Doors parla d’intolerància secularista com a factor de
discriminació. Quins casos concrets vivim a casa nostra?
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Assistim a una contínua sospita sobre l’escola concertada i, en particular, la cristiana. Alguns
partits polítics diuen clarament que volen eradicar l’escola concertada, però que no poden
perquè no hi ha recursos. En els mitjans de comunicació públics, el tema religiós més aviat
hi és aliè o només hi apareix com a problemàtic. En l’espai públic també hi ha una certa
intolerància envers els símbols religiosos. És lògic que les institucions públiques, que han de
ser neutrals, no s’identifiquin amb una confessió religiosa determinada. Ara bé, hi ha molts
símbols que tenen a veure amb el cristianisme, que són una herència històrica i que, per tant,
tenen un valor cultural perquè expliquen la nostra societat. No té sentit voler-los eliminar.
Vostè alerta d’un altre risc per a la llibertat religiosa i la llibertat d’expressió fruit
d’algunes normatives autonòmiques de protecció, per exemple, del col·lectiu LGTBI. I
destaca quatre casos significatius en els darrers anys patits pel bisbe de Vic, el bisbe
de Solsona, un rector de parròquia de l’Hospitalet
de Llobregat i la parròquia de Santa Anna de
Barcelona, on una Comissió del Parlament fins i tot
va arribar a demanar que s’impedís preventivament
l’organització d’una conferència.
Hi ha normatives autonòmiques que tal com estan
redactades admeten interpretacions que suposen una
amenaça i una restricció injustificada de la llibertat
religiosa i de la llibertat d’expressió. Els casos que
esmento al llibre no han acabat en sancions, però ja el
fet de la denúncia o querella criminal genera un estat
de por i d’amenaça que limita la capacitat d’expressió.
Són exemples concrets del fet que, en aquests
moments, a Catalunya, la llibertat d’expressió dels
cristians està amenaçada.
Els laics tenen una responsabilitat especial en la
defensa de la llibertat religiosa i del principi
d’autonomia i col·laboració entre administracions i
confessions religioses?
Certament, els cristians laics tenim un doble repte: defensar la llibertat religiosa en totes les
dimensions, així com la col·laboració amb les administracions públiques perquè les
confessions religioses puguin fer la seva aportació positiva a la societat. De vegades tenim
una certa sensació de ser cristians d’incògnit, en el sentit que ho som en la intimitat, mentre
que en la vida social amaguem les conviccions en un calaix. La fe cristiana afecta totes les
dimensions de la vida i sempre l’hem de poder compartir amb respecte, normalitat i de forma
propositiva. Els cristians constituïm més de la meitat de la població. Per tant, tenim el deure
d’explicar les nostres conviccions per tal de lluitar contra els tòpics, els prejudicis i les visions
esbiaixades. No perquè un argument tingui motivació religiosa ha de ser exclòs del debat
públic.
Es pot revertir aquesta tendència?
Espero que sí. Cal donar a conèixer en què consisteix la llibertat religiosa i trencar
interpretacions errònies. La llibertat religiosa no és només una qüestió de la intimitat de la
consciència; és també la possibilitat d’expressar públicament les creences a l’espai públic,
als mitjans de comunicació, amb la construcció de temples, creant escoles de la pròpia línia
confessional o participant en un debat polític. Tenim una tasca cultural i educativa important
de divulgar la dimensió pública de la llibertat religiosa.
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«És clau que l’altre se senti mirat com algú amb valor»
CARME MUNTÉ
Catalunya Cristiana 23 febrer 2020
Eduard Sala ens mostra una petita icona copta que relecteix de manera gràica el leitmotiv de
la seva vida personal i professional. S’hi veu Crist passant el braç per l’espatlla de sant
Menas, un gest molt característic de la trajectòria d’Eduard Sala com a educador i
responsable de diversos serveis de Càritas, dirigint durant dotze anys diversos projectes de
la Companyia de les Filles de la Caritat i actualment com a responsable de l’Àrea Social de
Càritas diocesana de Barcelona. Prenent-se molt seriosament la invitació de Jesús de ser
llum al món, comparteix la seva experiència en el llibre Va de vida (Premi “Feel Good” 2019
de Plataforma Editorial i “la Caixa”).
Vostè diu que acompanyar de debò requereix grans dosis d’humilitat i de respecte
profund envers l’altre. Com es porta a la pràctica?
Hem de ser molt conscients que no podem esdevenir un problema afegit per a les persones
en situació de vulnerabilitat que acompanyem. Hi hem de caminar de puntetes perquè són
terra sagrada. Sovint es tracta de persones que estan molt exposades a la mirada dels altres.
Ens hem de preguntar: a aquesta persona, el fet que ens haguem trobat, li ha valgut la pena?
Crec honestament que moltes vegades no ha estat així. Per acompanyar cal saber que la
vida és de l’altre, amb el seu ritme i les seves prioritats. Si no ho tenim present, sortirà igual
o pitjor de com ha vingut, perquè molt sovint ens limitem a donar-li receptes de com gestionar
la seva vida. En comptes d’això, soc tremendament partidari de parar unes orelles immenses,
de llençar preguntes signi icatives i de manegar els silencis. La pregunta no demana una
resposta immediata. Més aviat es tracta que l’altre la respongui des de la pròpia saviesa,
competències i història. Només acompanyem si l’altre ens dona permís. Per això és tan
important establir un vincle des de l’horitzontalitat, de persona a persona.

Eduard Sala, al despatx de Càritas Barcelona, mostrant la icona de Crist i l’abat Menas. L’original es troba al Museu del Louvre de París.
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Al llibre cita el dramaturg i polític txec Václav Havel: «L’esperança no és la convicció
que les coses sortiran bé, sinó la certesa que alguna cosa té sentit sense que importi
el resultat final.» És aquesta l’esperança que transforma vides?
Penso que hem d’estimar la persona que acompanyem amb estimació i acceptació
incondicional, pel simple fet de ser qui és, de tenir dignitat com a persona, independentment
dels fets i les circumstàncies. Aquesta veritat és molt evangèlica. Si no fos així, per què Jesús
s’hauria ajuntat amb el publicà, la dona samaritana o el leprós? Perquè cada persona val la
pena, independentment de qui és i com acabi. Per això crec que ens perdem quan
deshumanitzem les persones.

Una treballadora social, al mig de la imatge, atenent dues persones al servei d’acollida de Càritas diocesana de Barcelona.Foto: Sergi Cámara

Preguntar i escoltar és un art i, per tant, es pot entrenar. Com?
No hi ha res tan mobilitzador, ni impactant, com una pregunta seguida d’un silenci. Una
pregunta així et pot canviar la vida. D’altra banda, moltes vegades només escoltem en
aparença. Deixem d’escoltar quan interrompem l’altre, pressuposem el que dirà, quan li
acabem la frase o quan ho relacionem amb alguna cosa que ens va passar a nosaltres i
deixem d’atendre, realment, allò que ens està dient. Hauríem d’estrenar-nos en cada
conversa com si la persona fos una desconeguda on tot està per descobrir. Donem per
suposades tantes coses, que en realitat no deixem que l’altre s’expressi de forma autèntica.
Dit això, tot es juga en els primers segons de l’acollida: quan rebem l’altre, somriem i el mirem
als ulls? Ens esperem que s’assegui? Durant la conversa estem pendents del rellotge? El
nostre llenguatge no verbal és d’obertura? És clau que l’altre se senti mirat com algú amb
valor, amb una mirada apreciativa. Cal tenir present que les paraules transmeten un 7-10%
del que comuniquem; el to de veu, un 35-40%, i el gest, un 55-60%. Jo recomano parlar un
màxim del 40% de la conversa, perquè si cedeixes el 60% a l’altre aprens moltíssim i li fas un
servei, sobretot tenint en compte que poca gent té algú que l’escolti realment.
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En el llibre fa servir la metàfora de la motxilla que tots carreguem. De vegades, són
càrregues feixugues; d’altres són objectes concrets que ens ajuden en el camí: la
cantimplora o la llanterna. Quina és la seva font d’aigua i el seu far de llum?
Totes les persones que fan d’aquest món un lloc millor per a elles i els altres. Dos referents
concrets són Roger Schutz, fundador de la Comunitat de Taizé, i sor Genoveva Masip, Filla
de la Caritat. Al llibre també apareixen 29 històries de persones que he acompanyat i m’han
acompanyat, i de les quals he après moltíssim. D’altra banda, un referent que sempre tinc
present és Jesús de Natzaret. El fet que hi ha un Déu que ens estima i que cada «altre» és
un germà són dues idees revolucionàries que poden canviar-ho tot si som capaços de portarho a la vida.
Quan esdevenen aquestes revolucionàries idees esperó de vida?
Al llarg de la vida tots tenim punts
d’inlexió. El meu va ser la primera trobada
de la Comunitat
de Taizé a Barcelona, l’any 1979.
Aleshores travessava una crisi profunda
de fe i el meu pare passava per
problemes laborals i de salut. En aquest
context, vam acollir a casa dos joves
participants a la trobada. Eren dos
alemanys, un luterà i un catòlic. Aquest fet
em va canviar la vida. Les pregàries de
Taizé i les converses amb joves
compromesos amb els altres (persones
migrants, sensesostre, joves vulnerables)
em van impactar profundament. Em va
retornar la pregunta: tu què has vingut a
fer aquí? I la segona: en què creus
realment? Va ser una sacsejada de tal
ordre que a partir de llavors la fe no va ser
mai més una cosa donada per
descomptat. Evidentment que després he
tingut moments de dubte, de boira i de
«desert», com tothom, però per això
compto amb llocs font com Taizé, la
comunitat parroquial o companys i
companyes de viatge amb qui puc
compartir la vida, també en la seva
dimensió transcendent. Cadascú pot
trobar els seus «llocs font» on beure
aquella aigua que busquem quan arriba la
El llibre, que va per la segona edició, va guanyar el Premi Feel Good 2019
set.
de l’Obra Social “la Caixa”.

La seva trajectòria vital i professional l’ha portat a acompanyar molta gent a viure però
també a morir. La pregunta pel sentit, aleshores, sorgeix amb més força?
He acompanyat a morir molta gent. Acompanyar persones en situació de sense llar, amb
drogodependències i en presó, amb una salut molt deteriorada, et porta sovint a ser-hi en el
moment de la mort. N’he après molt. El moment inal gairebé sempre és en pau. Ser-hi, al seu
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costat, és un acte d’estimació, d’agraïment, de perdó si cal, i de permís per marxar.
M’encantaria que la gent pogués viure’l. No ens faria tanta por la mort. Una vegada, mentre
visitava un familiar que es trobava en una unitat de cures pal·liatives, el pacient del costat es
moria sense que ningú se n’adonés. Hi vaig anar ràpidament, li vaig donar la mà i, després
de preguntar-ne el nom a les infermeres, li vaig dir el mateix de sempre: «Tot està bé, pots
marxar tranquil, gràcies per haver viscut, allà t’esperen.» Després de dir això, la meva
experiència és que se’n van i ho fan en pau. Ho he viscut tantes vegades! L’última va ser a
la residència de la mare. Un dia hi havia tot d’enrenou. Una família portava tres dies vetllant
l’àvia, que no es decidia a marxar. El problema era que, com que estava inconscient, no li
parlaven. Els vaig dir que li parlessin, li toquessin la mà, li agraïssin la vida, li diguessin que
l’estimaven i que li donaven permís per marxar. Va passar poc més d’un minut i se’n va anar.
Puc equivocar-me, però a partir del que he viscut, he observat certa diferència entre les
persones creients i les no creients a l’hora d’afrontar la mort. No és el mateix tenir l’esperança
en una vida més enllà de la que coneixem, que creure que tot s’acaba aquí. I això he observat
que és diferent tant per qui s’està morint com per l’entorn que l’acompanya.
Acompanyar a morir ha estat un aprenentatge per al moment d’afrontar la pròpia mort?
No crec que estigui vacunat de res i no sé què pot passar en el futur, però l’any 2004 vaig
tenir certesa absoluta de mort. Vaig anar a urgències a causa d’un dolor agut al mig del pit.
En aquelles set hores que vaig passar a l’hospital, en què no podia obrir els ulls i el dolor no
em passava, vaig sentir tres «certeses» que m’han marcat per sempre: primera, «avui em
moro»; segona, «em sap molt de greu pels meus ills, perquè no podré acompanyar-los a
créixer»; tercera, «m’ha valgut la pena la vida que he viscut». Per sort, em vaig equivocar en
les dues primeres «certeses» i ho puc explicar, però des del 2004 soc molt més conscient
que tot el que faci i visqui ha de valer la pena. Si torno a «sentir» que moro, m’agradaria poder
repassar la vida que he viscut i tornar a respondre’m que, en general, m’ha valgut la pena.

La bona mort exigeix una vida conscient?
Penso que sí: una vida conscient des de l’agraïment, del valor que donem al que és essencial.
No podem estar atrapats per coses o situacions que no són realment importants. La vida és
curta i massa vegades la donem per descomptada. Nosaltres decidim si parlem del temps,
del futbol, o si li preguntem a l’altre «com estàs», però fent-ho de debò. Tu introdueixes un
«realment» autèntic («Com estàs realment?») i de cop la conversa canvia de dimensió. Viure
conscientment és genial. En el fons morim com vivim. I el repte crec que està a morir vivint.
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Racó de lectura
L'antropòleg i jesuïta Xavier Melloni publica Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola, que
porta per subtítol Una aproximació a la seva 'Autobiografia', un llibre breu, amb
vocació divulgadora, sobre la interrelació entre vida i obra d'un dels grans referents
de l'espiritualitat cristiana de la modernitat. El llibre, que ja és a la venda, es
presentarà el 23 i el 24 de març a Barcelona i Manresa, respectivament.

Èxode i èxtasi en Ignasi de
Loiola constitueix una meditació
a partir de la vida d'Ignasi de
Loiola, figura que encarna
l'arquetip del pelegrí, en el qual
s'engloba l'heroi, el savi i el
sant. «En cada ésser humà i en
les comunitats que formem hi ha temps i espai per a les
tres coses», hi diu Xavier Melloni, un dels autors de
temes d'espiritualitat més reconeguts a Catalunya.
«La nostra època és òrfena de grans relats», recorda
Melloni. «Tota comunitat, poble i cultura es reconeixen
en les gestes dels personatges que encarnen els valors
que els fonamenten. Estem necessitats de referències
arquetípiques on puguem veure com cobren vida el sentit
i les virtuts en què creiem i que ens sustenten. Quan som
davant d'una història edificant, ens edifiquem a nosaltres
mateixos. A la vegada, necessitem veure'ns reflectits en
els processos de transformació dels que ens
precedeixen, perquè la nostra vida és un guió inacabat. Tot plegat ens impulsa a confiar
que, igual que passa en les vides dels personatges que se'ns narren, al final se'ns revelarà
el sentit de l'aparent caos en què vivim. Això només ho sabrem quan acabarà el recorregut,
no mentre el recorrem. Per això, un relat acabat ens calma i, fins i tot, ens guareix de les
ferides de la confusió, de la incertesa i del sense sentit», explica.
Xavier Melloni
Xavier Melloni (Barcelona, 1962) és antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Diverses
immersions a l'Índia li han permès posar en contacte elements de la mística hindú amb la
cristiana. Jesuïta i estudiós dels Exercicis Espirituals, té al mateix temps un ampli
coneixement dels textos de les diverses religions. En la seva tasca com a acompanyant
espiritual integra elements de diverses tradicions. És membre de Cristianisme i Justícia i
professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut de Teologia Fonamental de
Sant Cugat. Viu en el centre espiritual La Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Entre les seves
publicacions destaquen La mistagogía de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio (2001),
L'U en la multiplicitat (2003), Relaciones humanas y relaciones con Dios (2006), Escletxes
de Realitat (Fragmenta, 2007), El desig essencial (Fragmenta, segona edició, 2019), Voces
de la mística (2009), El Crist interior (2010), Vers un temps de síntesi (Fragmenta, 2011),
Déu sense Déu (amb Josep Cobo, Fragmenta, 2015), i Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola.
Una aproximació a la seva 'Autobiografia' (2020). És autor d'un annex als Exercicis
Espirituals d'Ignasi de Loiola publicats a Fragmenta (2018). És assessor de la col·lecció
Sagrats i Clàssics de Fragmenta.
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Pren-ne nota
DIJOUS 19 DE MARÇ: VIU LA SOLEMNITAT DE SANT JOSEP DES DE CASA
18H: 2ª CONFERÈNCIA QUARESMAL DEL BISBE ANTONI VADELL
Dijous, 19 de març, a partir de les 18 h, podreu seguir en directe, des de la Catedral de
Barcelona, la segona Conferència Quaresmal titulada: "La vocació i el discerniment".
19:15H: EUCARISTIA PRESIDIDA PEL CARD. OMELLA AMB MOTIU DE LA SOLEMNITAT
DE SANT JOSEP
A les 19:15h, també des de la Catedral, podreu seguir en directe la Missa presidida pel nostre
arquebisbe, el Card. Joan Josep Omella, amb motiu de la Solemnitat de Sant Josep
SEGUIMENT EN DIRECTE
▶Ambdós actes els podreu seguir en directe
https://esglesia.barcelona/en-directe/ o per Ràdio Estel.

accedint

a

aquest

enllaç:

MISSES DES DE CASA
INTERNET
ESGLÉSIA ARXIDIOCESANA DE BARCELONA
Missa dels diumenges a la catedral a les 19 h.
esglesia.barcelona/es/en-directo
VATICÀ
Cada dia a les 7 del matí
toutube.com/vaticanes
RÀDIO
Ràdio Estel
Diumenge, a les 11, des de Montserrat
Diumenge, a les 19, des de la catedral de Barcelona
Cadena COPE
Diumenge a les 9 del matí
RÀDIO 5
Diumenge a les 10:30
RÀDIO MARIA
De dilluns a dissabte: a les 10 del matí
Diumenge, a les 10 del matí i a les 8 de la tarda
TELEVISIÓ
LA XARXA
Diumenge, a les 11 del matí des de Montserrat
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TRECE
De diluns a dissabte, a les 11 del matí
Diumenge, a les 9 del matí
TVE 2
Diumenge, a les 10:30 del matí

TAMBÉ
PARRÒQUIA DEL CARME DE BARCELONA

https://youtu.be/DD8iljigEaI

PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
S'ha habilitat un canal youtube per seguir en directe per internet la missa que se celebrarà
cada dia a les 20h a la capella del Santíssim de la basílica de Santa Maria, a porta tancada
i sense fidels. Es pot connectar amb aquest canal directament a través de la pàgina web de
les parròquies de Vilafranca:
https://www.youtube.com/channel/UCfWHVsxXWufhj4jXR4KpTgA
PARRÒQUIA DE LA MARE DE DÉU DE BETLEM DE BARCELONA
La missa se celebra els dies feiners a les 11.00 h i els festius a les 11.00h i a les 12.00 h.
Es pot seguir a través de:
https://www.youtube.com/channel/UCHPX-hAxCIz3Ng1sWcX2E6w/live
I des de Ràdio Estel es pot seguir la missa de dilluns a dissabte a les 19.15 h des de la
Catedral de Barcelona i els diumenges a les 11.00 h des de Montserrat i a les 19.00 h des
de la Catedral de Barcelona. Totes les freqüències a: www.radioestel.cat
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Jornada de Formació Permanent amb Ana
García-Mina Freire
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial |
Trimestre 3
82 assemblea general de l’URC
Canvi d’horari (estiu)
CEVRE: Curs sistemàtic de formació inicial

CANCEL·LAT

CANCEL·LAT
VIRTUAL
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Dia internacional contra la discriminació racial
Dia internacional de l’aigua
Dia internacional pel Dret a la Veritat sobre les
Violacions dels Drets Humans i la Dignitat de les
Víctimes
Dia de l’hora del planeta per l’estalvi energètic
Dia mundial del clima

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

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

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

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