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“El Senyor m’ajuda; per això no em dono per vençut” Is 50 

Barcelona, 9 d’abril de 2020                                                                                       ANY XIII  núm.       

 
 529 

 

La voluntat de Déu no és 

que Jesús mori a la creu, 

sinó que anuncii el Regne 

de Déu.  Si la conseqüèn-

cia d’aquesta missió 

implica que les forces 

opositores al Regne de 

Déu volguin matar-lo a 

través de la crucificció, la 

por no el farà enrere. Els 

màrtirs ho han entès a 

fons. No busquen el 

sofriment sinó la fidelitat 

al projecte de Déu, encara 

que aporti el risc de la 

mort. 
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Tres coses que canvien la vida 

A finals de març, vaig mantenir un diàleg per telèfon amb una religiosa, que probablement 
podia tenir el coronavirus. La temença a la malaltia, sent intensa, estava superada per una 
obertura espiritual al misteri de Déu. Em va citar una frase que li va dir un sacerdot quan 
treballava en un país de l'est europeu: ≪Hi ha tres coses que poden canviar la vida: 
l'amor, el pecat i el sofriment.≫ Pierre Teilhard de Chardin va afirmar una cosa semblant 
al pròleg del llibre Energía espiritual del sufrimiento, l'autora del qual va ser la seva germana 
Margarida. Va dir: ≪No hi ha cap progrés en l'ésser sense algun misteriós tribut de 

llàgrimes, de sang i de pecat.≫ Vaig llegir aquest llibre quan tenia 19 anys. La vaig voler 
introduir a la meva tesi. Vaig buscar el llibre per donar-ne la citació exacta. Quan assegut 

en una taula de la biblioteca nacional 
vaig repassar-ne el pròleg, vaig 
retrobar aquesta perla, que sempre 
havia tingut present en la ment i el 
cor. 

El camí de la Resurrecció és 
justament aquest: l'amor, el pecat i 
el sofriment. Només un gran amor 
pot produir una transformació tan 
radical i profunda en cadascun de 
nosaltres. Jesús enalteix la dona 
pecadora, que obté el perdó 
perquè ≪ha estimat molt≫. Ramon 
Llull així ho va entendre: ≪Per a Déu 
estimar. L'objectiu final. L'únic 
objectiu que encara és més important 
que entendre. El que dona sentit a 
l'entendre.≫ El místic sant Joan de la 
Creu insisteix: ≪Al caient de la vida 
serem examinats d'amor.≫ Moltes 
persones en aquest confinament o en 
l'aïllament han redescobert la força 
de l'amor. 

El pecat està exagerament vinculat a 
la llei. El pecat, sobretot, és una 
manca d'amor. Mostra l'egoisme i la 

incapacitat d'estimar. Mai no hi haurà una bona educació moral si no es té en compte 
aquesta veritat. Adonar-se'n és indispensable. En la litúrgia del Divendres Sant es parla del 
pecat com a ≪O felix culpa≫, que ens ha merescut aquest redemptor. 

I el sofriment, no buscat en ell mateix, purifica el pecat i gresola l'amor. Ens permet discernir 
entre el que és accessori i el que és essencial. Amb la pandèmia, hi vivim immersos. 

 
Lluís Serra Llansana 

D’entrada 
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EN TEMPS DE PANDÈMIA 
 

Videomissatge del papa Francesc 
a las familias italianas y del mundo en este tiempo de pandemia 

Queridos amigos, buenas noches, 

Esta noche tengo la oportunidad de entrar en vuestras 
casas de una manera diferente a la habitual. Si me lo 
permitís, me gustaría hablar con vosotros unos 
momentos en este período de dificultad y de 
sufrimientos. Os imagino en medio de vuestras 
familias, mientras vivís una vida inusual para evitar el 
contagio. Pienso en la vivacidad de los niños y los jóvenes, que no pueden salir, ir a la 
escuela, hacer su vida. Llevo en mi corazón a todas las familias, especialmente a las que 
tienen algún ser querido enfermo o a las que desgraciadamente están de luto por el 
coronavirus u otras causas. En estos días pienso a menudo en las personas solas para las 
que es más difícil afrontar estos momentos. Sobre todo pienso en los ancianos, a los que 
quiero tanto. 
No puedo olvidar a los que están enfermos a causa del coronavirus, a las personas 
ingresadas en los hospitales. Tengo presente la generosidad de los que se exponen al 
peligro para curar esta pandemia o para garantizar los servicios esenciales a la sociedad. 
¡Cuántos héroes, de todos los días, a todas las horas!También recuerdo a los que pasan 
apuros económicos y están preocupados por el trabajo y el futuro. Pienso además en los 
presos en las cárceles, a cuyo dolor se suma el miedo a la epidemia, por ellos y por sus 
seres queridos, pienso en los que carecen de domicilio, que no tienen un hogar que los 
proteja. 
Es un momento difícil para todos. Para muchos, muy difícil. El Papa lo sabe y, con estas 
palabras, quiere expresar a todos su cercanía y su afecto. Intentemos, si podemos, 
aprovechar este tiempo lo mejor posible: seamos generosos; ayudemos a quien lo necesita 
en nuestro entorno; busquemos, a lo mejor por teléfono o en las redes sociales, a las 
personas que están más solas; recemos al Señor por los que pasan por esta prueba en 
Italia y en el mundo. Aunque estemos aislados, el pensamiento y el espíritu pueden llegar 
lejos con la creatividad del amor. Es lo que hace falta hoy: la creatividad del amor. 
Celebramos la Semana Santa de una manera verdaderamente inusual, que manifiesta y 
resume el mensaje del Evangelio, el del amor ilimitado de Dios. Y en el silencio de nuestras 
ciudades, resonará el Evangelio de Pascua. Dice el apóstol Pablo: "Y murió por todos, para 
que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos" (2 Cor 
5, 15). En Jesús resucitado, la vida ha vencido a la muerte. Esta fe pascual alimenta nuestra 
esperanza. Me gustaría compartirla con vosotros esta noche. Es la esperanza de un tiempo 
mejor, en el que también nosotros podamos ser mejores, finalmente liberados del mal y de 
esta pandemia.Es una esperanza: la esperanza no defrauda; no es una ilusión, es una 
esperanza. 
Los unos al lado de los otros, en el amor y la paciencia, podemos preparar en estos días 
un tiempo mejor. Gracias por dejarme entrar en vuestras casas. Tened un gesto de ternura 
con los que sufren, con los niños, con los ancianos. Decidles que el Papa está cerca y reza 
para que el Señor nos libre pronto del mal a todos. Y vosotros, rezad por mí ¡Buena cena, 
hasta pronto! 

Vegeu el video: https://youtu.be/jS2u4xJPP6U 
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CALENDARI DE LES CELEBRACIONS PRESIDIDES PEL PAPA 
 
Oficina de Premsa de la Santa Seu 
 
El 9 d'abril, Dijous Sant, el papa Francesc celebrarà la missa de la Cena del Senyor a les 
18.00 h. 
 
El 10 d'abril, Divendres Sant, Celebració de la Passió del Senyor. A la basílica de Sant 
Pere, a les 18.00 h, el Sant Pare presidirà la litúrgia de la Paraula, l'adoració de la creu i el 
ritu de la comunió. 
A la nit, a les 21.00 h, el bisbe de Roma presidirà el tradicional Via Crucis a l'atri de la 
basílica de Sant Pere, que culminarà dirigint la paraula als fidels i impartint la benedicció 
apostòlica. 
 
L’11 d'abril, Vetlla Pasqual, a les 21.00 h el Sant Pare beneirà el foc nou, a l'atri de la 
basílica de Sant Pere; després de l'ingrés processional a la basílica amb el ciri pasqual i el 
cant de l'Exsultet, presidirà la litúrgia de la Paraula, la litúrgia baptismal i la litúrgia 
eucarística. 
 
El 12 d'abril, Diumenge de Pasqua de Resurrecció del Senyor. Després de la Santa 
Missa, a les 11.00 h, el papa Francesc impartirà la Benedicció «Urbi et orbi» a la ciutat i al 
món. 
 

EL DIVENDRES SANT L'ESGLÉSIA RESARÀ AQUESTA 
PREGÀRIA PER LES VÍCTIMES DEL CORONAVIRUS 
 

Flama. Agència cristiana de notícies. 1 abril 2020 
 
La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments ha emès un decret que proposa als 
bisbes diocesans incloure en la Celebració de la 
Passió del Senyor en el Divendres Sant una nova 
intenció en la pregària universal pels afectats per 
l'epidèmia de coronavirus COVID 19. 

 
Per tant, en la pregària universal es resarà: 
 
"Déu omnipotent i etern, que proporciones refugi davant de tot perill, dirigeix la teva mirada 
cap a nosaltres que amb fe et supliquem en la tribulació i concedeix l'etern repòs als difunts, 
alleugeriment als que ploren, salut als malalts, pau als que moren, força als treballadors 
sanitaris, esperit de saviesa als governants, i ànim per apropar-se a tots amb amor per 
glorificar junts el teu sant nom". 
 
En el decret s'assenyala que "la Celebració de la Passió del Senyor en el Divendres Sant 
té aquest any una característica particular per la terrible pandèmia que afecta el món". 
 
S'indica també que "el dia en què celebrem la passió i mort redemptora de Jesucrist a la 
creu que, com Anyell degollat, va carregar sobre si el dolor i el pecat del món, l'Església 
eleva súpliques a Déu Pare omnipotent per tota la humanitat, particularment pels que més 
pateixen, mentre espera amb fe el goig de la resurrecció del seu Espòs". 
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LOS POBRES, CRISTO ENTRE NOSOTROS 
 

Homilía del Papa Francisco en Santa Marta 

https://youtu.be/vHMOKwDBbSo 

Monición de entrada (6 abril) 

Pienso en un problema grave que hay en bastantes 
partes del mundo. Quisiera que hoy rezásemos por 
el problema de la superpoblación en las cárceles. 
Donde hay hacinamiento –tanta gente ahí– hay 
peligro, en esta pandemia, de que acabe en una 
calamidad grave. Recemos por los responsables, por 
los que deben tomar decisiones, para que encuentren 
un camino justo y creativo para resolver el problema. 

Homilía 

Este pasaje acaba con una observación: «Los sumos sacerdotes decidieron matar también 
a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús» (Jn 12,10-
11). El otro día vimos los pasos de la tentación: la seducción inicial, la ilusión, que luego 
crece –segundo paso– y tercero, crece y se contagia y se justifica. Pero hay otro paso: 
sigue adelante, no se para. Para estos no era suficiente matar a Jesús, sino que ahora 
también a Lázaro, porque era un testigo de vida. 

Pero yo querría detenerme hoy en unas palabras de Jesús. Seis días antes de la Pascua –
estamos justo a las puertas de la Pasión– María hace ese gesto de contemplación: Marta 
servía –como en el otro pasaje– y María abre la puerta a la contemplación. Y Judas piensa 
en el dinero y en los pobres, pero «no porque le importasen los pobres, sino porque era un 
ladrón; y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando» (Jn 12,6). Esta historia 
del administrador infiel es siempre actual, siempre hay, incluso a alto nivel: pensemos en 
algunas organizaciones de beneficencia o humanitarias que tienen tantos empleados, 
muchos, con una estructura llena de gente, y al final llega a los pobres el cuarenta por 
ciento, porque el sesenta es para pagar el sueldo de tanta gente. Es un modo de hacerse 
con el dinero de los pobres. Pero la respuesta es Jesús. Y aquí quiero detenerme: «a los 
pobres los tenéis siempre con vosotros» (Jn 12,8). Esa es una realidad: «porque a los 
pobres los tenéis siempre con vosotros». Los pobres existen. Hay muchos: está el pobre 
que vemos, y esa es la mínima parte; la gran cantidad de pobres son los que no vemos: los 
pobres escondidos. Y no los vemos porque entramos en la cultura de la indiferencia que es 
negacionista y negamos: “No, no, no hay tantos, no se ven; sí, algún caso…”, disminuyendo 
siempre la realidad de los pobres. Pero hay muchos, muchos. 

O aunque no entremos en esa cultura de la indiferencia, es habitual ver a los pobres como 
adornos de una ciudad: “sí, los hay, como las estatuas; sí, hay, se ven; sí, aquella viejecita 
que pide limosna, aquel otro...”. ¡Como si fuese algo normal: es parte de la ornamentación 
de la ciudad tener pobres! Pero la gran mayoría son los pobres víctimas de las políticas 
económicas, de las políticas financieras. Algunas estadísticas recientes lo resumen así: hay 
mucho dinero en manos de pocos y mucha pobreza en manos de muchos. Y esa es la 
pobreza de tanta gente víctima de la injusticia estructural de la economía mundial. Y hay 
muchos pobres que tienen vergüenza de mostrar que no llegan a fin de mes; tantos pobres 
de clase media, que van a escondidas a Cáritas y, a escondidas, piden y sienten vergüenza. 
Los pobres son muchos más que los ricos; muchos más. Y lo que dice Jesús es 
cierto: «porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros». ¿Pero yo los veo? ¿Me doy 

https://youtu.be/vHMOKwDBbSo
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cuenta de esa realidad? Sobre todo de la realidad escondida, de los que tienen vergüenza 
de decir que no llegan a fin de mes. 

Recuerdo que en Buenos Aires me dijeron que el edificio de una fábrica abandonada, vacía 
desde hacía años, estaba habitada por unas quince familias que habían llegado en aquellos 
últimos meses. Y fui allí. Eran familias con niños y cada una había ocupado una parte de la 
fábrica abandonada para vivir. Y, mirando, vi que cada familia tenía muebles buenos, 
muebles de clase media y televisión, pero fueron allí porque no podían pagar el alquiler.  

 

Los nuevos pobres que deben dejar la casa porque no pueden pagarla, van allí. Es esa 
injusticia de la organización económica o financiera lo que les lleva allí. Y hay tantos, tantos, 
que los encontraremos en el juicio. La primera pregunta que nos hará Jesús es: “¿Qué tal 
con los pobres? ¿Les diste de comer? Cuando estaban en la cárcel, ¿los visitaste? En el 
hospital, ¿los fuiste a ver? ¿Asististe a la viuda, al huérfano? Porque allí estaba Yo”. De 
eso seremos juzgados. No seremos juzgados por el lujo o los viajes que hagamos o la 
importancia social que tengamos. Seremos juzgados por nuestro trato con los pobres. Y si 
yo, hoy, ignoro a los pobres, los dejo de lado, creo que no hay, el Señor me ignorará en el 
día del juicio. Cuando Jesús dice: «A los pobres los tenéis siempre con vosotros», quiere 
decir: “Yo, estaré siempre con vosotros en los pobres. Estaré presente ahí”. ¡Y eso no es 
ser comunista, es el centro del Evangelio: seremos juzgados por eso! 

https://www.almudi.org/liturgia/homilias-de-santa-marta 

 

Monición (7 d’abril) 

En estos días de Cuaresma hemos visto la persecución que 
sufrió Jesús y cómo los doctores de la Ley se ensañaron 

contra Él: fue juzgado con dureza, con saña, siendo 
inocente. Quisiera rezar hoy por todas las personas que 

sufren una sentencia injusta por ensañamiento. 

 

https://www.almudi.org/liturgia/homilias-de-santa-marta
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LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN 
 

Homilía del Papa Francisco en Santa Marta 

https://youtu.be/2lDBUV6wQzQ 

 

Este Viernes de Pasión, la Iglesia recuerda los 
dolores de María, la Dolorosa. Desde hace siglos 
viene esta veneración del pueblo de Dios. Se han 
escrito himnos en honor de la Dolorosa: estaba al 
pie de la cruz y la contemplan allí, sufriendo. La 
piedad cristiana ha recogido los dolores de la 
Virgen y habla de los “siete dolores”. El primero, 

apenas 40 días después del nacimiento de Jesús, la profecía de Simeón que habla de una 
espada que le traspasará el corazón (cfr. Lc 2,35). El segundo dolor en la huida a Egipto, 
para salvar la vida del Hijo (cfr. Mt 2,13-23). El tercer dolor, aquellos tres días de angustia 
cuando el niño se quedó en el templo (cfr. Lc 2,41-50). El cuarto dolor, cuando la Virgen se 
encuentra con Jesús camino del Calvario (cfr. Jn 19,25). El quinto dolor de la Virgen es la 
muerte de Jesús, ver al Hijo allí, crucificado, desnudo, muriendo. El sexto dolor, el 
descendimiento de Jesús de la cruz, muerto, y lo toma entre sus manos como lo tuvo en 
sus manos más de 30 años antes en Belén. El séptimo dolor es la sepultura de Jesús. Y 
así, la piedad cristiana recorre ese camino de la Virgen que acompaña a Jesús. A mí me 
hace bien, al atardecer, cuando rezo el Ángelus, rezar estos siete dolores como un recuerdo 
de la Madre de la Iglesia, cómo la Madre de la Iglesia, con tanto dolor, nos dio a luz a todos. 

La Virgen nunca pidió nada para Ella, jamás. Sí para los demás: pensemos en Caná, 
cuando va a hablar con Jesús. Nunca dijo: “Yo soy la madre, miradme: seré la reina 
madre”. Jamás lo dijo. Tampoco pidió nada importante para Ella en el colegio apostólico. 
Solo acepta ser Madre. Acompañó a Jesús como discípula, porque el Evangelio muestra 
que seguía a Jesús: con las amigas, mujeres piadosas, seguía a Jesús, escuchaba a Jesús. 
Una vez alguien la reconoció: “Eh, que es su madre”, “Tu madre está aquí” (cfr. Mc 3,31). 
Seguía a Jesús. Hasta el Calvario. Y allí, de pie… la gente seguramente decía: “Pobre 
mujer, como sufrirá”, y los malos seguramente decían: “Bueno, también Ella tiene la culpa, 
porque si lo hubiese educado bien esto no habría acabado así”. Estaba allí, con el Hijo, con 
la humillación del Hijo. 

Honrar a la Virgen y decir: “Esta es mi Madre”, porque Ella es Madre. Y ese es el título que 
recibió de Jesús, precisamente allí, en el momento de la Cruz (cfr. Jn 19,26-27). Tus hijos, 
tú eres Madre. No la hizo primero ministro o le dio títulos de “funcionalidad”. Solo “Madre”. 
Y luego, los Hechos de los Apóstoles la muestran en oración con los apóstoles como Madre 
(cfr. Hch 1,14). La Virgen no quiso quitar a Jesús ningún título; recibió el don de ser Madre 
de Él y el deber de acompañarnos como Madre, de ser nuestra Madre. No pidió para Ella 
ser una casi-redentora o una co-redentora: no. El Redentor es uno solo y ese título no se 
desdobla. Solo discípula y Madre. Y así, como Madre debemos pensarla, debemos 
buscarla, debemos rezarle. Es la Madre en la Iglesia Madre. En la maternidad de la Virgen 
vemos la maternidad de la Iglesia que recibe a todos, buenos y malos: a todos. 

Hoy nos vendrá bien pararnos un poco y pensar en el dolor y en los dolores de la Virgen. 
Es nuestra Madre. Y cómo los llevó, lo bien que los llevó, con fuerza, con llanto: no era un 
llanto simulado, era el corazón destruido de dolor. Nos vendrá bien detenernos un poco y 
decir a la Virgen: “Gracias por haber aceptado ser Madre cuando el Ángel te lo dijo, y 
gracias por haber aceptado ser Madre cuando Jesús te lo dijo”. 

https://youtu.be/2lDBUV6wQzQ
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PAROLIN: “NO OBSTANTE EL MIEDO, NO NOS ENCERREMOS 

EN NOSOTROS MISMOS” 
 
Andrea Tornielli 
Vatican News 02 abril 2020 
 
"La Iglesia vela con cada uno. Está cerca de todos los que sufren y están en necesidad". El 
Secretario de Estado Pietro Parolin expresa así la cercanía de la Iglesia en este dramático 
momento que vive la humanidad a causa de la pandemia. El Cardenal, en esta entrevista 
con los medios de comunicación del Vaticano, invita a no hacer disminuir la "solidaridad 
internacional": a pesar de la emergencia y el miedo, "es el momento de no encerrarnos en 
nosotros mismos". 
 
 

 
 
¿Cómo están viviendo el Papa y la Curia Romana este momento de emergencia? 
Estamos compartiendo con todas las personas un momento difícil. Para muchos es un 
momento dramático. Pienso en los enfermos, los ancianos sobre todo, los moribundos, a 
sus familias. Estamos en la época de la Vigilia Pascual. La Iglesia vela con cada uno. Está 
cerca de todos los que están sufriendo y necesitados. Necesitamos ser liberados del 
encarcelamiento del tiempo vivido en la frustración, de la amenaza de la enfermedad y la 
muerte. "¡Lázaro, ven afuera!" (Jn 11,43), es el grito que resuena en el tiempo, en este 
particularmente, para que sea un nuevo tiempo de vida y del espíritu. El Santo Padre 
Francisco está buscando todas las formas posibles de estar cerca de la gente, en todo el 
mundo. Para él, el contacto con las personas ha sido siempre fundamental y, aunque de 
una manera nueva y sin precedentes, tiene la intención de mantenerlo. La transmisión diaria 
en vivo de la Santa Misa en Santa Marta es un signo concreto de esto. La constante oración 
por las víctimas, sus familias, el personal sanitario, los voluntarios, los sacerdotes, los 
trabajadores, las familias es otro signo concreto. Todos nosotros colaboradores tratamos 
de ayudarlo a mantener el contacto con las Iglesias de todos los países del mundo. 
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¿Qué cosa nos está enseñando este dramático suceso, que está afectando a las 
familias, cambiando la vida de las personas y que provocará graves repercusiones 
en el sistema económico? 
Estamos viviendo un drama destinado a tener consecuencias importantes para nuestras 
vidas. En primer lugar, nos enfrentamos a nuestra fragilidad y a nuestra vulnerabilidad. Nos 
damos cuenta de que no somos creadores, sino somos pobres criaturas, que existen 
porque Alguien les da vida en cada momento. No somos los amos absolutos. Sólo hace 
falta una mera nada, un enemigo misterioso e invisible, para hacernos sufrir, para hacernos 
enfermar gravemente, para hacernos morir. Nos encontramos pequeños, inseguros, 
indefensos, necesitados de ayuda. Además nos enfrentamos a lo esencial, a lo que 
realmente importa. Se nos ofrece la posibilidad de redescubrir el valor de la familia, de la 
amistad, de las relaciones interpersonales, de las relaciones que normalmente 
descuidamos, la solidaridad, la generosidad, el compartir, la cercanía en la concreción de 
las pequeñas cosas. Tenemos necesidad los unos de los otros y necesitamos que las 
comunidades y sociedades nos ayuden a cuidarnos unos a otros. Por último, creo que es 
un momento oportuno para volver a Dios con todo el corazón, como nos recordaba el Papa 
Francisco en el momento extraordinario de oración del 27 de marzo y unos días antes en 
el Padre Nuestro "ecuménico", rezado junto con todos los cristianos del mundo. 
 
¿Qué mirada nos ayuda a tener sobre la realidad en estos días la fe cristiana? 
La fe cristiana es la irrupción de Dios en la historia del hombre. Dios que se hace carne, 
Dios que viene a compartir todo en nuestra existencia, excepto el pecado, y está dispuesto 
a sufrir y morir para salvarnos. Nos estamos preparando para celebrar la Pascua en esta 
Cuaresma tan especial: Jesús resucita, vence a la muerte, da la vida. La mirada de fe, en 
estos tiempos difíciles, nos ayuda a abandonarnos cada vez más a Dios, a llamar a su 

puerta con nuestra incesante 
oración para que acorte este tiempo 
de prueba. Nos ayuda a ver el 
mucho bien que nos rodea y que es 
testimoniado por muchas personas. 
Es reconfortante tocar la creatividad 
pastoral, ya mencionada por el 
Papa Francisco, de los Obispos, 
sacerdotes, religiosos y religiosas y 
el compromiso de muchos laicos. 
Son la "voz" del Evangelio. Al igual 
que todos aquellos (desde los 
médicos a las enfermeras y los 

voluntarios) que luchan contra la enfermedad. Creo que es bueno ver cómo la Iglesia, que 
vive inmersa en la realidad de su pueblo, busca y encuentra mil maneras, utilizando todos 
los medios posibles, para que la gente no esté sola, pueda rezar, pueda recibir una palabra 
de consuelo. Me llamó la atención que, incluso en el drama actual, hay una forma de 
expresarse – por ejemplo a través de la música y el canto – para estar juntos. Desearía que 
esto también ocurriera de alguna manera para las parroquias. Sería bueno que todas las 
iglesias, al mismo tiempo, por ejemplo al mediodía, tocaran sus campanas durante un 
minuto; y que este sonido suyo fuera una llamada a rezar juntos, aunque estén físicamente 
lejos… 
 
¿Qué puede decirnos sobre la situación sanitaria de los empleados de la Santa Sede? 
Como saben, en la actualidad hay siete casos de positividad declarada de Covid-19. A 
principios de marzo se produjo el caso de una persona que transitaba en los consultorios 
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de nuestro servicio de salud para someterse a exámenes médicos con vistas a un empleo 
en la Curia.  A este primer caso, se han añadido seis más en las últimas semanas. Todos 
ellos han pasado la fase crítica y ahora están mejorando. Obviamente, como en Italia y en 
todos los países del mundo, controlamos la situación día a día, hora a hora, gracias al 
compromiso de nuestros médicos y enfermeros. 
 
¿Qué está haciendo la Santa Sede concretamente en este momento para ayudar a las 
Iglesias del mundo? 
La Santa Sede, a través de sus Dicasterios, se compromete a mantener el contacto con las 
Iglesias particulares, tratando de ayudar, en la medida de lo posible, a las poblaciones 
particularmente afectadas por la propagación del 
coronavirus, independientemente de su pertenencia 
religiosa o nacional, como siempre lo ha 
hecho.  Desde que comenzó la emergencia sanitaria 
a nivel mundial, el propio Santo Padre quiso 
expresar su cercanía y solidaridad con la población 
china, enviando una donación a la organización 
caritativa Jinde Charities y a la Diócesis de Hong 
Kong, y sucesivamente también a Irán, Italia y 
España. Y se están estudiando varias iniciativas para concretar la solidaridad y dar 
testimonio de la caridad. 
 
Las Misas y otras celebraciones – incluidos los funerales – han sido suspendidas, 
pero las iglesias siguen abiertas en casi todas partes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es 
lo que les puede decir a los creyentes que no pueden recibir los sacramentos? 
La suspensión de las celebraciones ha sido necesaria para evitar las reuniones masivas. 
Pero en casi todas las ciudades las iglesias permanecen abiertas y yo espero que las 
reabran lo más antes posible incluso aquellas que fueron cerradas: está la presencia de 
Jesús Eucaristía, los sacerdotes siguen rezando y celebrando la Santa Misa por los fieles 
que no pueden asistir. Es bello pensar que la puerta de la casa de Dios permanece abierta, 
así como las puertas de nuestras casas están abiertas, aunque se nos insta 
encarecidamente a no salir excepto por razones de fuerza mayor. La familia es una Iglesia 
doméstica, podemos rezar y prepararnos para la Pascua siguiendo las liturgias y oraciones 
por la televisión. A los muchos creyentes que sufren por no poder recibir los Sacramentos 
me gustaría decirles que comparto su dolor, pero me gustaría recordar, por ejemplo, la 
posibilidad de la comunión espiritual. El Papa Francisco, además, a través de la 
Penitenciaría Apostólica, ha concedido el don de indulgencias especiales a los fieles, no 
sólo a los afectados por Covid-19, sino también a los trabajadores de la salud, a sus familias 
y a todos aquellos que de diversas maneras, incluso a través de la oración, se ocupan de 
ellos. Pero también hay otro aspecto que en este tiempo de Vigilia se debe reforzar. Y es 
posible para todos. Orar con la Palabra de Dios. Leyendo, contemplando, acogiendo la 
Palabra que viene. Dios ha llenado con su Palabra el vacío que nos asusta en estas horas. 
En Jesús Dios se comunicó, Palabra plena y definitiva. No debemos simplemente llenar el 
tiempo, sino llenarnos de la Palabra. 
 
Uno de los dramas de estos días es la soledad. En los pabellones de Covid-19 uno 
muere solo, sin el consuelo de sus familiares que no pueden entrar en las salas de 
cuidados intensivos. ¿Cómo puede la Iglesia manifestar su cercanía a estas 
personas? 
Es una de las consecuencias de la epidemia que, en cierto sentido, me sorprende. He leído 
y escuchado historias dramáticas y conmovedoras. Cuando por desgracia la presencia del 
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sacerdote en el lecho de los que están a punto de morir no es posible, todo bautizado puede 
rezar y traer consuelo, en virtud del sacerdocio común recibido con el Sacramento del 
Bautismo. Es hermoso y evangélico imaginar en este momento difícil, que de alguna 
manera, incluso las manos de los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que cada 
día consuelan, curan o acompañan a estos enfermos en su último momento de vida, se 
convierten en las manos y las palabras de todos nosotros, de la Iglesia, de la familia que 
bendice, saluda, perdona y consuela. Es la caricia de Dios que sana y da vida, incluso 
aquella eterna. 
 
¿Cómo se llevarán a cabo las celebraciones de la Semana Santa en el Vaticano? 
Hemos estudiado modalidades diferentes a las tradicionales. De hecho, no será posible 
acoger a los peregrinos como siempre se ha realizado. Respetando las normas de 
precaución para evitar el contagio, trataremos de celebrar los grandes ritos del Triduo 
Pascual de tal modo de acompañar a todos aquellos que lamentablemente no podrán ir a 
las iglesias. 
 
La crisis se está convirtiendo en mundial y está comenzando a involucrar a los países 
del Sur del mundo. ¿Cómo puede la Iglesia contribuir a un espíritu de ayuda mutua 
entre las diferentes naciones y continentes con diferentes problemas, para que no se 
pierda el espíritu de solidaridad y colaboración multilateral? 
Desafortunadamente nos encontramos ante una pandemia y el contagio se está 
extendiendo como una mancha de aceite. Por una parte, vemos cuántos esfuerzos 

extraordinarios han hecho los 
países desarrollados, con no pocos 
sacrificios en la vida ordinaria de las 
familias y la economía nacional, 
para hacer frente con eficacia a la 
crisis sanitaria y erradicar la 
propagación del virus. Sin embargo, 
por otra parte, debo confesar que 
me preocupa aún más la situación 
de los países menos desarrollados, 
donde los centros de salud no 

podrán garantizar la atención necesaria y adecuada a la población en caso de que se 
produzca una mayor propagación de la enfermedad de Covid-19.  Por vocación, la Santa 
Sede trata de tener como horizonte el mundo entero, trata de no olvidar a los más lejanos, 
a los que más sufren, a los que quizás luchan por ser iluminados por el foco de los medios 
de comunicación internacionales. No se trata sólo de una preocupación ligada a la actual 
emergencia por la pandemia: ¡Cuántas guerras, cuántas epidemias, cuántas hambrunas 
azotan a tantos de nuestros hermanos y hermanas! Es necesario rezar y comprometerse, 
todos nosotros, para que no disminuya la solidaridad internacional. A pesar de la 
emergencia, a pesar del miedo, es el momento de no cerrarse en nosotros mismos. 
Lamentablemente nos estamos dando cuenta de esto en estos días: problemas y dramas 
que considerábamos lejanos a nuestras vidas han llamado a nuestra puerta. Es una 
oportunidad para sentirse más unidos y para hacer crecer el espíritu de solidaridad y de 
compartir entre todos los países, entre todos los pueblos, entre todos los hombres y mujeres 
de nuestro mundo. Después de esta emergencia, de esta emergencia nacerán dificultades 
y cambios profundos. Necesitamos que quienes tienen responsabilidades políticas las 
ejerzan más allá del egoísmo de su propio interés, personal, grupal, nacional, pero que 
puedan mirar con sabiduría y responsabilidad, según los valores de la libertad y la justicia, 
al bien común. 
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NOTA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA CEE 
  

1. «Tu que vius a recer de l’Altíssim, digues al Senyor: sou el meu Déu en qui confio» (Sl 
90, 12). En aquests temps de duresa extrema, volem mostrar-vos el nostre gran afecte i 
dirigir-vos amb senzillesa una paraula d’ànim i esperança, recolzant-nos confiadament en 
Déu. Som deixebles d’un Déu que té entranyes: es va commoure per Llàtzer, el seu amic 
mort, pel fill de la vídua o la filla del centurió, va consolar els afligits i va guarir els malalts i 
va donar la seva vida a la Creu per a oferir-nos una vida nova i eterna, tal com celebrem en 
la Setmana que s’inicia aquest Diumenge de Rams.  

2. Vivim un temps desconcertant pel qual no estàvem preparats. No obstant això, enmig de 
la prova que suposa aquesta situació difícil, estem veient múltiples històries de santedat i 
diversos exemples de lliurament i heroisme, que mostren com l’ésser humà és capaç de 
superar grans desafiaments, servint els altres amb amor, generositat, fortalesa i sacrifici. 
Són com «àngels a qui Déu ha donat ordre de guardar-te en tots els camins» (Sl 90,11).  

3. Als malalts i les seves famílies us fem arribar el nostre afecte i pregària per la vostra 
prompta recuperació. Reconeixem amb gratitud l’entrega generosa dels professionals de la 
salut, plenament bolcats en l’atenció mèdica i humana als malalts, així com la dels equips 
d’investigació que cerquen solucions a la pandèmia. També volem mostrar la nostra 
proximitat i suport a la gent gran i als qui viuen a les residències d'ancians. A ells, garants 
de la nostra saviesa i història, els devem tot 
en la nostra vida i és el moment de tornar tant 
d’amor i sacrifici. El nostre agraïment als qui 
es comprometen vivament en cuidar-los amb 
afecte i cura.  

4. Les precaucions per evitar el contagi 
dificulten l’acompanyament familiar als 
moribunds, fet que produeix un sofriment més 
gran. ¿No seria possible produir en el nostre 
entorn més equips de protecció que, a més de 
protegir el personal sanitari, permetessin la 
presència dels familiars més propers i la deguda assistència espiritual? Sens dubte, són 
moments per augmentar la nostra fe: Déu ens acompanya en el camí vers la casa definitiva. 
Multitud de preveres ungeixen els malalts i celebren l’Eucaristia pel descans etern dels 
difunts, oferint consol als seus familiars i amics. En aquests moments difícils, resulta 
preciosa la disponibilitat incansable dels preveres i agents de pastoral per acompanyar i 
sostenir les famílies en el dol amb l’esperança cristiana. Tots estem cridats en aquest 
moment a consolar. El Senyor ens demana consolar el seu poble i fer-lo present amb el 
bàlsam de la misericòrdia, que es pot expressar en petits gestos: una trucada, un missatge, 
una pregària.  

5. L’allau de contagis posa a prova la capacitat assistencial de la xarxa sanitària. En aquest 
sentit, la Pontifícia Acadèmia per a la vida ens diu: «després d’haver fet tot el possible a 
nivell organitzatiu per evitar el racionament, s’ha de tenir sempre present que la decisió no 
es pot basar en una diferència en el valor de la vida humana i la dignitat de cada persona, 
que sempre són iguals i valuosíssimes. La decisió es refereix més aviat a la utilització dels 
tractaments de la millor manera possible en funció de les necessitats del pacient […]. L’edat 
no pot ser considerada com l’únic i automàtic criteri d’elecció, ja que si fos així es podria 
caure en un comportament discriminatori vers la gent gran i els més dèbils. […] El 
racionament ha de ser l’última opció. La recerca de tractaments el més equivalents 
possibles, l’intercanvi de recursos, el trasllat de pacients són alternatives que han de ser 
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considerades acuradament, en la lògica de la justícia. La creativitat també ha suggerit 
solucions en condicions adverses que han permès satisfer les necessitats, com l’ús del 
mateix respirador per a diversos pacients.  En qualsevol cas, no hem d’abandonar mai el 
malalt, fins i tot quan ja no hi ha més tractaments disponibles: les cures pal·liatives, el 
tractament del dolor i  l’acompanyament són una necessitat que no s’ha de descurar mai» 
(Pandèmia i fraternitat Universal, Nota sobre l’emergència Covid-19, 30 de març de 2020).  

6. La nostra gratitud als preveres, diaques, consagrats i laics per la seva dedicació pastoral: 
celebrant l’Eucaristia i pregant per tantes necessitats, atenent les famílies i les persones 
que viuen soles, acompanyant els malalts i els seus familiars, impulsant obres educatives i 
socials, servint generosament en els hospitals i residències de gent gran, encoratjant els 
professionals sanitaris i els voluntaris, treballant en programes i centres d’atenció als més 
necessitats i vulnerables de la societat. No ens oblidem tampoc dels monestirs de vida 
contemplativa que amb la seva pregària davant de Déu mantenen viva la flama de 
l’esperança.  

7. Agraïm l’esforç de les famílies que tornen a mostrar-se com el principal suport en tota 
circumstància; també el de tants voluntaris que es lliuren al servei dels altres; i el de les 
forces i cossos de seguretat, bombers, transport sanitari, farmacèutics, empreses i empleats 

de serveis bàsics i multitud de 
treballadors que fan possible que les 
nostres vides puguin seguir endavant. 
Com ens deia el papa Francesc: «És la 
vida de l’Esperit capaç de rescatar, 
valorar i mostrar com les nostres vides 
estan teixides i sostingudes per persones 
corrents —habitualment oblidades— que 
no apareixen en portades de diaris i de 
revistes, ni en les grans passarel·les de 
l’últim xou però, sense cap dubte, estan 
escrivint avui els esdeveniments decisius 

de la nostra història […] (aquestes persones) van comprendre que ningú no se salva sol» 
(Homilia en la pregària per la Pandèmia, 27 de març de 2020).  

8. La pandèmia agreuja el patiment dels més vulnerables, empobrits i en risc d’exclusió. 
L’ajuda de l’Església operada per les Càritas diocesanes i parroquials, al costat d’altres 
institucions d’Església i entitats socials es multiplica per a socórrer eficaçment als qui es 
veuen sumits en pobreses materials, familiars i socials. Que el nostre suport vagi als 
benefactors, col·laboradors i voluntaris per la seva generosa caritat, alhora que fem una 
crida a la contribució i participació de tothom. La fraternitat il·lumina esperança, cada gest 
compta.  

9. La crisi sanitària ha obert una gran ferida en el camp econòmic, laboral i social del país. 
Reconeixem als poders públics, empreses, treballadors, organitzacions empresarials, 
laborals i socials, institucions educatives i mitjans de comunicació l’esforç per pal·liar, amb 
altura de mires i sense interessos particulars, les conseqüències d’aquesta pandèmia que 
genera sofriment i pobresa. Per sortir d’aquesta crisi necessitarem més que mai la 
col·laboració estreta entre el sector públic i el privat, entre les institucions civils i religioses. 
Fem una crida a una aliança de tota la societat i les seves institucions en favor d’aquest 
gran projecte comú.  

10. La pandèmia no coneix fronteres i per això requereix particularment una responsable i 
generosa col·laboració, tant a nivell nacional com internacional. És necessari que aquesta 
ajuda arribi a països menys o poc desenvolupats la situació dels quals es veu seriosament 
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agreujada per aquesta situació. Oferim els nostres recursos humans i materials per afrontar 
aquest desafiament. Junts podrem superar-lo i albirar el futur amb esperança. Com ens deia 
el Papa a la seva homilia de la vigília a Roma: «tots cridats a remar junts […] no podem 
seguir cadascun pel nostre compte, sinó només junts» (Homilia en la pregària per la 
Pandèmia, 27 de març de 2020).  

11. La pregària constant i la confiança en la misericòrdia provident de Déu fa créixer la 
nostra fe, esperança i caritat: «El protegiré perquè coneix el meu nom. Sempre que 
m’invoqui, l’escoltaré» (Sl 90,14-15). L’Eucaristia és la pregària per excel·lència que ens 
compromet a servir els altres. Encara que en aquest temps no puguem participar de la 
manera habitual en l’Eucaristia, el Senyor es fa present enmig nostre com ho va fer amb els 
seus deixebles al cenacle estant les portes tancades (cf. Jn 20,19).  

12. Acabem amb una crida a l’esperança, fundada en la resurrecció del Senyor i en la seva 
promesa: «Jo soc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28,20). Ens 
encomanem a la intercessió maternal de la Mare de Déu. Posem-nos tots en les seves 
mans amoroses i acollim la seva invitació: «Feu el que Ell us digui» (Jn 2,5). Visquem en la 
fe i en l’amor. Us saludem amb gran afecte i la nostra fraterna benedicció.  

5 d’abril de 2020, Diumenge de Rams 

 

   

AVUI, ESCOLTEM! 
 
Maria del Mar Albajar, abadessa 

 
Avui ha estat un altre dia dur. Persones estimades han mort o estan malaltes. Per més 
que les xifres generals millorin, quan toca algú de prop les xifres no consolen. 
 
 Per a molta gent dolor, tensió... i enmig de tot això, Senyor, Tu dient: “Escolta. Enmig de 
tot això, escolta. Escolta endins, dintre teu, més endins del que ja saps i et repeteixes, 
més endins del que sents i del que et passa, cor endins. Atura’t un moment, escolta, 
escolta’m. Escolta ara, en aquest moment que, com l’ull de l’huracà, és tranquil. Escolta el 
cor d’aquest moment, que amb tot el seu brogit i patir, és quietud.  Escolta’m, reposa en 
aquest moment, gosa aturar-te i posa la teva atenció en mi. Hi sóc. Hi sóc Jo desitjant 
trobar-te, desitjant parlar-te al cor, desitjant abraçar-te, estar amb tu i fer-te sentir el meu 
amor. Escolta i deixa anar... estic aquí, esperant-te...”. 
 
I avui, Senyor, sé que escoltant, juntes i junts ens en sortim! 
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SERVIR PREGANT EN TEMPS DE CONFINAMENT  
 
EDUARD REY   Ministre Provincial dels Caputxins O.F.M.  Prov. Catalunya i President de 
la URC  
El Bon Pastor 120, abril 2020, pàg. 9-10 
 

Cada dia, en comunitat, preguem pels frares que han mort en 
aquell dia des de l’origen de la nostra província de caputxins de 
Catalunya en el llunyà 1578. Sovint apareix al costat d’alguns 
noms el següent comentari: «Morí del contagi al servei dels 
malalts de la pesta». Impressiona veure la quantitat de frares 
que van morir en aquest acte de generositat, per exemple, 
durant les epidèmies que van acompanyar la guerra dels 
segadors al segle XVII o la guerra del francès al segle XIX. 
Potser per això em sento incòmode, neguitós, ara que resulta 
que el millor que podem fer per als altres és... tancarnos al 

convent. I encara és més important quan visc en una comunitat, la del santuari de Pompeia 
de Barcelona, on cinc dels nou frares tenen més de setanta-cinc anys. Miro amb sana 
enveja els frares d’Arenys, la casa de formació, que, amb totes les precaucions del cas, 
segueixen atenent diàriament els pobres i servint-los el dinar.  
 
Fa anys, quan jo era formador, vam visitar la cartoixa de Montalegre amb els novicis. Ens 
va atendre un germà llec, molt extravertit i parlador. Em va quedar especialment un 
comentari que ens va fer. «La nostra vida és dura, perquè no en veiem els fruits. Vosaltres, 
que feu apostolat, veieu els fruits del que feu. Però nosaltres no veiem els fruits de la nostra 
pregària. Vivim només de la fe». En aquell moment, després de veure desaparèixer ja unes 
quantes tongades de nens després de la Primera Comunió, vaig pensar que aquell bon 
home coneixia poc l’apostolat d’avui i els seus fruits... Però aquests dies el seu comentari 
em ve a la memòria. Vet aquí que em trobo en un moment on em sento lligat de mans, on 
sembla ser que el que puc fer per als altres bàsicament és resar.  
 
Vaig començar el confinament pensant que tindria temps per dedicar-me més al recolliment 
i la pregària. Però reconec que l’estic vivint amb molta més dispersió del que havia planificat. 
És cert que avui la dispersió se’ns ha posat a la butxaca, en forma de telèfon mòbil i xarxes 
socials, que aquests dies pràcticament bullen de bons consells, acudits, informacions, 
desinformacions, reflexions, etc. Però em temo que la dispersió real ve de dintre. Quan 
començo a entrar en mi mateix, em sembla que el primer que trobo és el desig de sortir-ne, 
amb el que té de positiu, perquè m’agradaria poder fer com els frares del passat i servir més 
activament el proïsme, i amb el que té de negatiu, perquè vull fugir de la por, que aquests 
dies poc o molt ens acompanya, i també dels ressentiments, els neguits, l’amor propi ferit i 
els desigs contradictoris que es mouen en mi.  
 
A la pregària recupero aquests dies la manera de fer lectio divina que tenia al noviciat. M’he 
après de memòria el quart càntic del servent del Senyor (Is 52,13-53,12) com a preparació 
a la Setmana Santa. Són paraules que em colpeixen, adquireixen ara un sentit nou per a 
mi. «Ell portava les nostres malalties i havia pres damunt seu els nostres dolors. Era malferit 
per les nostres faltes,triturat per les nostres culpes: rebia la correcció que ens salva,les 
seves ferides ens curaven». Com pot un portar les malalties i les culpes dels altres? Com 
pot ell rebre la correcció que ens salva a nosaltres? Crist en el seu sacrifici, en el seu misteri 
pasqual, esdevé el punt on convergeix la humanitat sencera, perquè allò que té de ferida, 
de malalta, de tacada i trencada sigui guarit, purificat, unit i ressuscitat.  
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Aquest càntic del servent del Senyor m’il•lumina aquests dies la celebració de l’eucaristia. 
«El meu cos ofert per vosaltres... La meva sang vessada per vosaltres i per molts» (fins no 
fa gaire dèiem i per tots). En l’ofrena del pa i del vi, és a dir, al peu del calvari i a la vora del 
sepulcre buit, em descobreixo en aquest punt on tot convergeix, en el cor de l’Església, 
sagrament d’aquesta nova humanitat que no nega les seves ferides, sinó que les deixa 
transfigurar. I aquí és on pren el seu sentit la meva pregària, aquesta petita clariana en 
l’entortolligada selva de la meva dispersió, i esdevé servei, intercessió, contacte íntim i 
secret, i vull creure que d’alguna manera guaridor, amb el dolor de la humanitat a través 
d’aquest Crist que n’és el centre.  
 

 
 
Han anat passant els dies, i la pandèmia s’ha anat convertint en una cosa més palpable, 
més concreta, més a l’abast, a mesura que ha anat tocant o fins i tot s’ha endut persones 
properes, amb noms i cognoms, que de més a prop o de més lluny formaven part de la 
meva vida. Quan escric aquestes ratlles, no ha afectat (encara?) cap dels frares de la 
província de caputxins de Catalunya. Penso que és important que la pregària comenci des 
del nostre lloc, pensant en les persones que ens han estat encomanades d’alguna manera 
o que coneixem. Com a provincial dels frares, hi ha moments que, mirant aquest ja tan 
disminuït i envellit grup que formem la província, em ve al cap i al cor la pregària del profeta 
Amós: «Senyor Déu, atura’t! Si no, com podrà sobreviure el poble de Jacob, que és tan 
petit? » (Am 7,4).Com a president de la URC, sé que hi ha comunitats d’altres 
congregacions que s’han vist severament afectades ja per la malaltia i visitades, fins i tot 
repetidament, per la germana mort. 
 
Mentrestant, en aquest convent de Pompeia, potser estem vivint uns dies de vida 
comunitària com no els havíem viscut abans. Celebrem la missa plegats cada dia, a taula 
hi ha bon humor, fem feines domèstiques que normalment ens fan persones de fora... I jo 
he desenterrat les Pregàries de Michel Quoist, en la mateixa edició que ha tingut sempre la 
meva mare a la tauleta de nit, i Les fonts de Taizé, del germà Roger. M’ajuda a recordar 
que, més enllà de la dispersió, en el més profund, «allà on ningú s’assembla a ningú, el 
Crist t’espera. Amb les teves espines ell pot encendre un foc». Que des d’aquest lloc interior 
la nostra pregària pugui servir al nostre món en aquesta insòlita situació. 
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CLAR CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE RELIGIOSOS 

El domingo pasado, contemplábamos a Jesús cansado del camino, sediento, necesitado 
de los demás, capaz de establecer diálogo, situado desde la lógica de la gratuidad, con 
tiempo para el encuentro.  
Experimentando una necesidad humana vital: agua. Imposible, no sentirnos completamente 
identificadas/os con Jesús.  
También nosotras/os, cansados del camino, reconocemos que tenemos sed. En esta 
coyuntura del mundo, no acabamos de comprender la magnitud de lo que sucede:  
 
- Una pandemia que nos recuerda lo vulnerables que somos, un virus, capaz de modificar 
nuestras agendas, el ritmo de la vida, el orden mundial. Una ráfaga de enfermedad que 
evidencia que las desigualdades, especialmente en el área de la salud, son un factor que 
aumenta el riesgo para los más pobres. Y que nos recuerda que mientras unos se empeñan 
en abastecerse con abundancia de lo que algún día pudieran necesitar y que tal vez, 
termine pudriéndose en sus neveras, otros, no poseen ni techo para aislarse, ni agua para 
beber…  
Sin embargo y misteriosamente, el impacto de lo que vivimos nos hace reconocernos aldea 
global afectada por lo inesperado. Todas/os llamados a salir de nuestros individualismos, a 
procurar el cuidado los unos de los otros.  
 
- Una crisis económica, que pone a tambalear a las grandes potencias, que nos afecta a 
todos y que especialmente a los más pobres, los golpea con fuerza. Una crisis que supondrá 
que en nuestras decisiones cotidianas hagamos un adecuado control del gasto, que nos 
situemos con austeridad frente a los destellos de la sociedad de consumo, que 
reflexionemos personal y comunitariamente la manera de vivir una solidaridad real con los 
más necesitados.  
 
- Un oleaje permanente de migrantes que, forzadas/os por la violencia, por la tiranía de 
sus mandatarios, o por la crudeza de la pobreza en sus países, se ve obligado a salir, aun 
a riesgo de perder la vida en el mediterráneo, al cruzar el desierto, al borde de la frontera, 
o sobre la “bestia” capaz de sepultar dignidad y sueños.  
 
- Un estallido constante de la corrupción, que nos revela una crisis ética enquistada, en 
todos los niveles de la sociedad y que deja al descubierto, el afán de tantos de nuestros 
líderes por buscar solo su propio interés, aún a costa de la vida y el bienestar de la mayoría.  
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Un… podríamos seguir enumerando los matices de la realidad, que nos ubican en lo más 
árido del desierto. Como Jesús y la Samaritana, buscamos un pozo dónde poder beber. Y 
resuena con una fuerza capaz de renovarnos en la esperanza, la expresión de Jesús en el 
Evangelio del domingo: “…si conocieras el don de Dios”. Si pudiéramos desentrañar lo 
que Él en su desbordado amor puede darnos.  
 
Con Él, estamos llamadas/os a ir hasta 
lo profundo del pozo. No podemos 
quedarnos en la superficie, en el 
escenario de quienes solo repiten, lo que 
las inclementes redes sociales no paran 
de decir, tampoco podemos empeñarnos 
en abrigarnos en caparazones que nos 
den seguridades que nos impiden ser 
para los demás, vivir para la vocación 
para la que hemos sido convocadas/os y 
mucho menos deberíamos desestimar el 
riesgo, relativizar el impacto, 
abrigadas/os en nuestra condición de 
“súper seres humanos”.  
 
Lo nuestro será encontrarnos como 
hermanas y hermanos, junto al pozo, para hablar, recoger los datos de nuestra realidad, 
reflexionar y discernir juntos la manera de situarnos. Será comprometernos. Eso nos exigirá 
atención frente a los medios de comunicación, lectura crítica y contrastada de la información 
que nos llega. Debemos hacer lectura de fe, que el Evangelio, sea la óptica desde la cual 
leemos los acontecimientos.  
 
La misión a la que hemos sido convocadas/os desde nuestra identidad de consagradas y 
consagrados, nos pone del lado del cuidado de la vida y nos exige hacer de esta coyuntura, 
una plataforma de aprendizaje. ¿Qué aprendemos?, ¿de qué estilos, esquemas y hábitos 
nos libera?, ¿del lado de quién nos sitúa?, ¿junto a quiénes nos invita a estar, con quiénes 
solidarizarnos? No cabe la pasividad, las lamentaciones y mucho menos la indiferencia. 
Este es un tiempo propicio para salir de nosotras/os mismos y compartir el agua que 
tenemos.  
 
Lo que nos corresponde será empeñarnos en el arte del cuidado. Cuidarnos unos a otros y 
cuidar de aquellas/os que se nos han confiado. Buscar los medios razonables para el 
cuidado, sin exagerar y sin minimizar. Con discernimiento, pensando en el bien común y 
abiertas/os siempre a compartir.  
 
Sembremos esperanza, motivemos a la unidad, a la expresión creativa del cariño. Las/os 
invitamos a que hagamos un acto de fe, en que el “don de Dios”, se manifiesta hoy y 
siempre. Esperemos con confianza, trabajemos con decisión por un mundo mejor y no 
olvidemos nunca que lo nuestro es dar la vida.  
 
Presidencia CLAR  
Equipo de Teólogas/os Asesoras/es de la Presidencia – ETAP  
Secretariado CLAR  
Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2020  
PROT: 4.9.1-44 
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MISSATGE DEL P. SAVERIO CANNISTRÀ, OCD, PREPÒSIT 

GENERAL   
 

“Un desig en temps de 

tribulació” 

Benvolguts germans i germanes en el Carmel, 

el que estem vivint gairebé arreu del món des de fa unes quantes setmanes es pot 
anomenar certament una prova. Al Nou Testament hi ha una paraula, thlîpsis, generalment 
traduïda per “tribulació”, que potser ens ajuda a donar nom al que estem experimentant. 
Em refereixo no tan sols a un nom científic (com la pandèmia de COVID-19) o a un nom 
que expressa la nostra reacció immediata (com 
emergència, guerra, calamitat), sinó a un nom que ens 
remet a la història de la salvació, a la veritat d’un Déu que 
va parlar als homes, que es va fer home i continua 
caminant amb els fills dels homes. 

El risc, certament, és afrontar aquesta època, tan 
greu i tan important, ja sigui deixant completament de 
banda la fe o, al contrari, recorrent a una religiositat que 
poc té a veure amb el Déu revelat en Jesucrist. El papa 
Francesc ens ha advertit: “No malgasteu aquests dies 
difícils!” És normal que cadascú de nosaltres, com cada 
ciutadà responsable, segueixi escrupolosament les regles 
per evitar la propagació del contagi, acceptar 
generosament els petits sacrificis que això comporta i fer 
allò que estigui al seu abast per ajudar els altres i crear al 
seu voltant un clima de pau i humanitat. És també normal que, com a creients, ens dirigim 
a Déu pregant pels malalts, pels que els ajuden, pels nombrosos morts, pels científics que 
es dediquen a la recerca d’una vacuna, per tots els que es troben en condicions de pobresa 
a causa de la crisi econòmica. Tot i així, hi ha un nivell més profund, que té a veure amb la 
lectura creient de la història, amb la presència de Déu enmig de les tribulacions i les proves 
de la humanitat. És un nivell en el qual potser preferim no entrar i restar en silenci. El silenci 
és daurat quan és un espai de reflexió, de recerca interior, d’escolta en profunditat. No ho 
és, en canvi, quan és conseqüència d’una inèrcia de l’esperit i d’un bloqueig del pensament, 
quan ens limitem a ingerir dosis massives d’informació, sense assimilar-les, avaluar-les i 
processar-les. Informacions que no ens formen, sinó que ens envaeixen i ens afeixuguen. 

Per tant, és just preguntar-nos: tenim alguna paraula que provingui del silenci de la 
meditació i que ens ajudi en aquest moment? Una paraula creient i orant que ens pugui 
orientar, que sigui “llum per als nostres passos i claror que ens il·lumina el camí”? Confesso 
que la resposta espontània a aquestes preguntes seria simplement: No, almenys de 
moment no en tenim, i l’admissió d’aquesta pobresa ja seria més veritable i valuosa que 
molts discursos fàcils i de vegades enganyosos. Però no podem estar tranquils i ociosos 
quan falta aquesta llum i el nostre deure és caminar i acompanyar altres persones pel camí. 
Si només ens preocupem per l’emergència sanitària i la consegüent crisi econòmica, “què 
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fem d’extraordinari? No fan el mateix els pagans? (Mt 5,47). A nosaltres se’ns demana 
alguna cosa més: “buscar gemegant” —com deia Pascal—, implorar, trucar sense cansar-
nos fins que se’n obri un raig de llum, una escletxa al cel que ens permeti andar en verdad, 
caminar de veritat. 

Amb aquest esperit, torno a la paraula del Nou Testament: thlîpsis, tribulació. Per 
començar, una tribulació no és una cosa bona, no és una gràcia. Els seus sinònims són: 
angoixa, persecució, fam, nuesa, perill (Rm 8,35). Hi ha una força de mort que actua en 
totes les formes de tribulació i aquesta força ens posa a prova, ens empeny a la temptació 
situant-se entre nosaltres i Crist, entre la nostra feble i ferida humanitat i el poder de la seva 
vida ressuscitada. L’ombra de la mort que el poder de la tribulació posa sobre cadascun de 
nosaltres és tal que enfosqueix la visió d’aquell que està més enllà. Restaríem separats de 
la llum i de la vida si en aquesta mateixa ombra, en aquesta mateixa mort no hi hagués un 
rastre, una presència de vida. La tribulació, de fet, sempre és per al cristià el lloc pel qual 
ha passat Crist, o més aviat pel qual Crist continua passant i ens condueix a la llum de la 
Pasqua. Quan diem que estem salvats, que creiem en la salvació, creiem concretament en 
això: que el mal i la mort ja han estat derrotats definitivament. Però diem també una altra 

cosa, més difícil d’acceptar i sobretot de viure i de 
testimoniar, és a dir, que la trobada amb la vida 
ressuscitada suposa sempre travessar el mal i la 
mort. La tribulació continua sent el que és: 
experiència de dolor i angoixa, de desconcert i 
aflicció, però a la força que empeny cap avall, que 
aixafa i oprimeix, s’oposa una força que empeny 
cap endavant i cap amunt, que atrau i enlaira. Tota 
la força negativa, humiliant i anihiladora de la 

tribulació consisteix en la temptació de separar-nos de Crist. I sens dubte cediríem a 
aquesta temptació, si la tribulació no fos tribulació del cos de Crist. Si no fos ferida del seu 
cos crucificat i ressuscitat, no ens salvaríem ni podríem sortir victoriosos de la lluita; encara 
que demà, com per art de màgia, la pandèmia s’aturés, encara que tot tornés a començar 
màgicament com si no hagués passat res, no estaríem salvats. 

A la thlîpsis hi ha un moviment cap endavant, com si en un moment determinat la 
història fes un salt, una acceleració vers el futur. Crec que un dels elements de consolació 
en la tribulació (cf. 2Co 1,4) és precisament aquest: ser capaços de percebre l’abreviació 
del temps, l’aproximació del Regne. ¿Podem percebre, en el silenci d’aquest moment 
d’emergència, aquell “xiulet del pastor” gairebé imperceptible i que, tanmateix, té la força 
per fer-nos tornar cap a ell i cap a nosaltres mateixos (cf. Castell interior, 4M 3,2)? 

Ara mateix estem confinats a casa, no tenim llibertat de moviments. És particularment 
difícil no poder celebrar l’Eucaristia amb els fidels, escoltar confessions, impartir la unció 
dels malalts, celebrar el funeral de molts difunts, acompanyar les famílies. Si en les 
epidèmies passades, religiosos, religioses, preveres i bisbes estaven al capdavant, al costat 
dels qui sofrien, avui això no és possible. Estem cridats a fer un pas enrere i a deixar lloc 
als metges, infermeres i voluntaris, que són els veritables herois d’aquesta pandèmia del 
tercer mil·lenni. Els aplaudiments, l’agraïment i l’admiració de la gent van cap a ells, tal com 
correspon. Això ens hauria de preocupar? L’Església perd visibilitat i potser fins i tot 
credibilitat? Hi ha qui pensa i parla de decadència i de subordinació de l’Església a les 
autoritats civils. Entenc l’amargor, entenc el malestar, però per què oblidem constantment 
que els camins del Senyor no són els nostres camins i els seus pensaments no són els 
nostres pensaments? “Certament que és una gràcia gran rebre els sagraments; però quan 
el bon Déu no permet que sigui així, també està bé... tot és gràcia” (Teresa de l’Infant Jesús, 
Quadern groc, 5.6.4). Per què continuem pensant que l’Església s’ha d’imposar al món amb 
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la força i la saviesa del món? Si avui ens és donat un temps de kenosi, un temps 
d’escondiment i de pèrdua, per què rebutjar-lo? He recordat les paraules profètiques que el 
teòleg Joseph Ratzinger va dir a la ràdio fa cinquanta anys sobre el futur de l’Església: 

De la crisi actual sorgirà una Església que haurà perdut molt. Esdevindrà petita i haurà de començar més o menys 

des del principi. Ja no podrà habitar molts dels edificis que havia construït en temps de prosperitat. A mesura 

que el nombre dels seus fidels disminuirà, també perdrà bona part dels seus privilegis socials [...] Però, malgrat 

tots aquests canvis que es poden suposar, l’Església trobarà de nou i amb tota l’energia allò que és essencial per 

a ella, el que sempre ha estat el seu centre: la fe en el Déu Trinitat, en Jesucrist, el Fill de Déu fet home, amb 

l’assistència de l’Esperit, que durarà fins al final. Començarà de nou des de petits grups, des de moviments i des 

d’una minoria que posarà la fe i l’oració al centre de l’experiència i experimentarà els sagraments de nou com a 

servei diví i no com un problema d’estructura litúrgica. Serà una Església més espiritual, que no assumirà un 

mandat polític flirtejant ara amb l’esquerra i ara amb la dreta. Això ho farà amb dificultat. De fet, el procés de 

cristal·lització i aclariment farà que sigui pobra, la convertirà en una Església dels més petits, el procés serà llarg 

i ardu, perquè s’haurà d’eliminar l’estretor de les visions sectàries i la tossuda obstinació. 

Caldrà temps per a aquesta transformació, deia Ratzinger, i jo afegiria: caldran 
tribulacions per eixamplar els nostres punts de vista i vinclar la nostra obstinació. Potser 
aquesta tribulació també inclou la tribulació que avui ens assetja i ens reclou, davant la qual 
ens sentim totalment impotents. 

Les restriccions a la llibertat de moviments són l’aspecte que més ens impacta 
perquè ens obliga a canviar radicalment els nostres hàbits. Però, pensant-ho bé, no és tant 
l’espai el que ens manca, sobretot a nosaltres, frares i monges, que vivim generalment en 
grans edificis, potser fins i tot amb un gran jardí. El que ens falta és el temps. Ens n’adonem 
ara precisament perquè en tenim massa. El temps que tenim ens fa descobrir que no sabem 
viure del temps i en el temps, que hem perdut i, per tant, hem de trobar de nou, la dimensió 
del temps. Avui abunden els runners, els joggers, els hikers, els trekkers... significativament 
tots termes d’un idioma global, una koiné, que ni tan sols els 
parlants d’anglès poden reconèixer com a llengua materna. En 
canvi, els viatores, els caminants i els pelegrins en el temps 
són escassos. Els ulls del pelegrí no es fixen en el camí, sinó 
en la meta; al pelegrí no li interessen els quilòmetres 
recorreguts, sinó els que falten per arribar al lloc cap al qual 
s’orienta tot el seu ésser. Perquè per això es troba en camí, 
perquè se sent atret per alguna cosa que no és aquí, sinó més 
enllà, una cosa que no veu, però a la qual anhela. 

La limitació dels desplaçaments no impedeix en absolut 
aquest moviment cap al futur, ans al contrari, podria 
promoure’l i estimular-lo. Ens adonem avui que per nosaltres 
no moure’ns vol dir estar assegut al present com en una caixa 
buida i fràgil, que perquè no cedeixi s’ha d’omplir de coses, d’objectes concrets, sòlids i que 
es poden posseir. Hem oblidat el sentit de l’espera, no podem resistir el buit i la tensió del 
desig d’on neix l’espera. De fet, esperar és propi de qui estima, i no saber esperar significa, 
bàsicament, no saber estimar. L’espera omple no amb objectes, sinó amb el subjecte 
estimat el nostre espai buit d’ell. Per aquest motiu, l’espera també és el moment del record, 
de remuntar la trama del temps per reconèixer els rastres, signes i paràboles d’aquell que 
ja ha vingut i vindrà, o més ben dit, ja arriba “per assegurar-me / del seu i meu tresor”. Sense 
memòria i sense esperar, què ens quedaria, petits humans? 

En espera del Ressuscitat, bona Pasqua a tothom! 

Roma, 5 d’abril de 2020. 

P. Saverio Cannistrà, ocd, Prepòsit General 
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COMUNICADO DE LA AGENCIA FIDES: FONDO DE 

EMERGENCIA EN LAS OBRAS MISIONERAS PONTIFICIAS 

PARA LA LUCHA AL COVID-19 
 
El Santo Padre ha establecido un fondo de emergencia en las Obras Misioneras Pontificias 
para ayudar a las personas y a las comunidades trágicamente afectadas por la propagación 
de COVID-19. El Fondo de Emergencia se utilizará para acompañar a las comunidades 
afectadas en los países de misión a través de las estructuras e instituciones de la Iglesia. 

 
El cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos, ha recibido con satisfacción el anuncio: "En su tarea de evangelización, la Iglesia 
está a menudo en la primera línea de las principales amenazas al bienestar humano. Sólo 
en África hay más de 74.000 religiosas y más de 46.000 sacerdotes que administran 7.274 
hospitales y clínicas, 2.346 hogares para ancianos y personas vulnerables, e instruyen a 
más de 19 millones de niños en 45.088 escuelas primarias. En muchas zonas rurales son 
los únicos que dan atención sanitaria y educación". El cardenal subraya que “el Santo Padre 
está llamando a toda la vasta red de la Iglesia a enfrentar los desafíos que tienen ante sí". 
El Santo Padre ha destinado 750.000 dólares como contribución inicial para el fondo y ha 
pedido a las entidades eclesiásticas que puedan y deseen ayudar, que contribuyan a este 
fondo a través de las Obras Misioneras Pontificias de cada país. 
 
El arzobispo Giampietro Dal Toso, Presidente de las Obras Misioneras Pontificias, ha 
afirmado: "Este fondo tiene como objetivo sostener la presencia de la Iglesia en los 
territorios de misión, que también sufren las consecuencias del Virus de la Corona. A través 
de la actividad de la Iglesia de predicación del Evangelio y de ayuda práctica gracias a 
nuestra vasta red, podemos demostrar que nadie está solo en esta crisis. En este sentido, 
las instituciones y los ministros de la Iglesia desempeñan un papel fundamental. Esta es la 
intención del Santo Padre al establecer este fondo. Mientras tantas personas sufren, 
recordamos y llegamos a aquellos que podrían no tener a nadie que los cuide, mostrando 
así el amor de Dios Padre". 
 
Las Obras Misioneras Pontificias son el canal oficial de apoyo del Santo Padre a más de 
1.110 diócesis, principalmente en Asia, África, Oceanía y parte de la región del Amazonas. 
El arzobispo ha agregado: "Hago un llamamiento a nuestra red de Obras Misioneras 
Pontificias, presentes en todas las diócesis del mundo, para que hagan todo lo posible para 
sostener esta importante iniciativa del Santo Padre". 
 
También se pueden hacer contribuciones a: IT84F0200805075000102456047 (SWIFT 
UNCRITMM) a nombre de: Amministrazione Pontificie Opere Missionarie, indicando: Fondo 
Corona-Virus. 
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MENSAJE DEL DICASTERIO PARA LOS LAICOS, LA FAMILIA Y 

LA VIDA SOBRE LAS PERSONAS MAYORES EN TIEMPO DEL 

CORONAVIRUS 
 
Vaticano/Otras noticias, 07.04.2020 
 

Personas mayores: en la soledad, el coronavirus mata más 

 
Queridas hermanas y queridos hermanos, 
 

En el corazón de esta “tempestad 
inesperada y furiosa nos hemos dado 
cuenta – como nos recordó el Papa 
Francisco – de estar en la misma barca”. 
Al interior están también las personas 
mayores. Como todos, son frágiles y 
están desorientadas. A ellas se dirige 
hoy nuestro pensamiento de 
preocupación y agradecimiento, para 
restituir, al menos un poco, aquella 
ternura con la cual cada uno de nosotros 
ha sido acompañando en la vida y para 

que alcance a cada una de ellas la caricia materna de la Iglesia. 
 

Su generación, en estos días – difíciles para todos – está pagando el precio más alto a la 
pandemia de Covid-19. Las estadísticas nos dicen que en Italia más del 80% de las 
personas que han perdido la vida tenían más de 70 años. 
 

La ciencia nos dice que el motivo por el cual tantas personas mayores mueren es porque 
ellas son más frágiles, y que el virus tiene un porcentaje de mortandad más elevado en las 
personas que tienen una o más patologías previas. Se trata de una explicación convincente, 
pero que podría hacernos pensar que casi no se puede hacer nada. 
 

Hace unas pocas semanas, recibiendo a los participantes al primer congreso internacional 
de la pastoral de las personas mayores, organizado por nuestro Dicasterio, el Papa 
Francisco afirmó que “la soledad puede ser una enfermedad, sin embargo, con la caridad, 
la cercanía y el consuelo espiritual podemos curarla”. Se trata de palabras que en este 
momento adquieren toda su importancia. Ayudan a comprender que, si es verdad que el 
coronavirus es más letal cuando encuentra un cuerpo debilitado, en muchos casos la 
patología preexistente es la soledad. No es casualidad que estamos presenciando la 
muerte, en proporciones y formas terribles, de tantas personas que viven fuera de sus casas 
y apartados de su núcleo familiar, en condiciones de soledad en verdad desgastantes y 
deprimentes. 
 

Por esto es importante que hagamos todo lo que sea posible para remediar esta situación 
de abandono que, en las circunstancias actuales, podría significar salvar vidas humanas. 
En estos días son tantas las iniciativas en tal sentido que la Iglesia está poniendo en 
práctica. La imposibilidad de seguir haciendo visitas domiciliarias, ha impulsado a encontrar 
nuevas y creativas maneras de presencia. Llamadas, mensajes de video o de voz, o más 
tradicionalmente cartas dirigidas a quien está solo. Frecuentemente las parroquias están 
dedicadas en la entrega de alimento y medicinas a quien está obligado a no salir de casa. 
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Casi en todos lados, los sacerdotes siguen visitando las casas para administrar los 
sacramentos. Muchos voluntarios, sobre todo jóvenes, se están esforzando con 
generosidad para no interrumpir, o para comenzar a organizar, elementales redes de 
solidaridad. 
 

Sin embargo, la gravedad del momento nos llama a todos a hacer algo más. 
Individualmente o como Iglesias locales, podemos hacer mucho por las personas mayores: 
orar por ellas, curar la enfermedad 
de la soledad, activar redes de 
solidaridad, y mucho más. Frente 
al escenario de una generación 
golpeada de una manera tan 
fuerte, estamos llamados a una 
responsabilidad común, que nace 
de la conciencia del valor 
inestimable de cada vida humana 
y por la gratitud hacia nuestro 
papás y abuelos. Debemos 
dedicar nuevas energías para defenderlos de esta tempestad, así como cada uno de 
nosotros ha sido protegido y ayudado en las pequeñas y grandes tormentas de la propia 
vida. No dejemos solas a las personas mayores, porque en la soledad el coronavirus cobra 
más vidas. 
 

Unas particulares atenciones merecen aquellos que viven al interno de las estructuras 
residenciales: escuchamos cada día noticias terribles sobre las condiciones en que se 
encuentran, y ya son miles de personas que han perdido la vida. La concentración en el 
mismo lugar de tantas personas frágiles y la dificultad de obtener los instrumentos de 
protección, han creado situaciones dificilísimas de gestionar no obstante la abnegación y, 
en algunos casos, el sacrificio del personal dedicado a su asistencia. En otras 
circunstancias, sin embargo, la crisis actual es hija de una abandono existencial y 
terapéutico que ha comenzado en el pasado. Aún en la compleja situación que vivimos, es 
necesario aclarar que salvar las vidas de las personas mayores que viven en las 
instituciones, o que están solas o enfermas, es una prioridad del mismo modo que salvar a 
cualquier otra persona. En los países en los cuales la pandemia no ha tomado grandes 
dimensiones, es aún posible tomar medidas preventivas para protegerlos; en donde la 
situación es más dramática es necesario actuar para encontrar soluciones emergentes. 
 

No se trata de algo secundario, de ello depende el futuro de nuestras comunidades 
eclesiales y de nuestra sociedad porque, como dijo recientemente el Papa Francisco, “las 
personas mayores son el presente y el mañana de la Iglesia”. 
 

En el sufrimiento de estos días, estamos llamados a vislumbrar el futuro. En el amor de 
muchos hijos y nietos y en la entrega de los asistentes y de los voluntarios, revive la 
compasión de las mujeres que se dirigen al sepulcro para hacerse cargo del cuerpo de 
Jesús. Como ellas, estamos asustados, pero también sabemos que no podemos dejar de 
vivir – si bien manteniendo las distancias – la compasión que Él nos ha enseñado. Como 
ellas, pronto comprenderemos que habrá sido necesario permanecer a un lado, aun cuando 
parecía peligroso o inútil, seguros de las palabras del ángel, que nos invita a no tener miedo. 
Unámonos entonces en oración por los abuelos y las personas mayores de todo el mundo. 
Estrechémonos a su alrededor, con el pensamiento y con el corazón, y cuando posible, 
actuemos, para que no estén solos. 
  
Dicasterio para los laicos, la Familia y la Vida. 06.04.2020 
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CARTA DE LA CONGREGACIÓN PARA LA VIDA RELIGIOSA 

SOBRE LOS CAPÍTULOS GENERALES 

Ciudad del Vaticano, 2 de abril de 2020. Prot. n. Sp.R. 2419/20 
 
Consideradas las medidas en curso adoptadas por los gobiernos y, en 
particular, las restricciones en los traspasos y viajes como consecuencia de 
la emergencia pandémica causada por el Covid-19, la Congregación para los 
Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica dispone lo 
siguiente: 

− autoriza a diferir la celebración de los capítulos generales y provinciales hasta nueva 
fecha; 

− una vez establecidas las nuevas fechas de la celebración del capítulo, se informe al 
Dicasterio mediante comunicación escrita enviada a través de correo electrónico a la 
siguiente dirección segr@religiosi.va; o bien via fax al siguiente número 06 6988 4526;  

− al mismo tiempo se recuerda que los mandatos de los Superiores mayores y respectivos 
Consejos se extienden hasta la sucesiva celebración de los capítulos;  

− estas indicaciones tienen efecto desde la fecha de emanación del Decreto general 
CIVCSVA Prot. N. Sp.R. 2419/20 del 2 de abril de 2020 y permanecerán operativas 
mientras no se den nuevas disposiciones.  
 

João Braz Card. de Aviz      José Rodríguez Carballo, 
Prefecto        O.F.M. Arzobispo Secretario 
 
 

ELS RELIGIOSOS DE CATALUNYA OFEREIXEN UNA XARXA 

DE CONGREGACIONS PER A SERVEIS DURANT LA PANDÈMIA 
 
La Unió de Religiosos de Catalunya (URC) han posat a disposició de les administracions i 
entitats allò que considerin necessari i estigui en les seves mans, durant el confinament pel 
coronavirus 
 

Les més de 100 congregacions religioses que s’agrupen en la URC tenen una àmplia 
presència en el territori a través dels seus serveis educatius, assistencials, sanitaris, socials, 
culturals i religiosos. Per això, des de la URC s’ha creat una Xarxa de Congregacions per 
acollir les demandes que vagin sorgint. Concretament, s’ha fet aquest oferiment al president 
de la Generalitat, a les conselleries de Salut, Interior i Afers Socials, als alcaldes de les 
principals capitals catalanes, a la Federació i l’Associació de municipis, a Creu Roja i 
Protecció Civil. 
 

Des de la URC s’ha posat a disposició d’aquestes administracions i entitats un número de 
telèfon i un correu electrònic per recollir les necessitats i peticions que es formulin. A través 
de la Xarxa de Congregacions es coordinarà quines respostes poden donar les 
congregacions religiosesi es facilitarà el contacte de les entitats que poden oferir els serveis 
o les instal·lacions necessàries. 
 

A més d’aquest oferiment per donar resposta a noves demandes, des de l’inici de la situació 
d’emergència moltes congregacions ja estan coordinant els seus centres o personal 
d’hospitals, centres d’acollida, residències o escoles amb les autoritats corresponents. Els 
religiosos i les religioses i les persones vinculades a les seves comunitats també estan 
participant activament en les iniciatives de suport com l’acompanyament telefònic, l’ajuda 
en les compres o els àpats per a veïns i veïnes que estan sols. 
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ABAT DE POBLET: “HAURÍEM DE SER CAPAÇOS DE 

TRASLLADAR LA NOSTRA ESPERANÇA AL NOSTRE ENTORN 

PER SUPERAR AQUESTA CRISI” 
 
Meritxell Roselló 
Flama.info, 6 abril 2020 
 
La vida de sobrietat, pregària i treball de la comunitat cistercenca del Monestir de Poblet, 
s’ha vist sacsejada per la crisi sanitària del coronavirus. Els monestirs del Cister de 
Catalunya: Poblet i Vallbona de les Monges viuen les condicions del confinament com tot el 
país. La vida contemplativa dels religiosos i religioses ha canviat. Tanmateix, les comunitats 
religioses no són insensibles a la realitat social i intenten ajudar traslladant un missatge 
d’esperança. D’aquests canvis en parlem amb l’Abat de Poblet, Dom Octavi Vilà i Mayo 
(Tarragona,1961) que ha concedit una entrevista, per correu electrònic, a l’Agència 
Cristiana de Notícies FLAMA.info. 

 
En primer lloc, com s’ha adaptat la comunitat cistercenca als temps del confinament? 
La nostra vida diària, tot i ser en aparença rutinària i viure-la en clausura, no està exempta 
de contacte amb el nostre entorn, tant per la mateixa naturalesa del monestir de Poblet, 
patrimoni mundial, com per la gent que s’acosta al monestir sigui per conviure uns dies amb 
nosaltres, sigui per participar de la nostra litúrgia. En aquest sentit les disposicions 
adoptades per les diferents autoritats i les que han dictat la Santa Seu i els nostres bisbes 
han afectat la nostra vida. El culte el fem a porta tancada, no hi ha hostes, ni visites i hem 
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adoptat algunes mesures de prevenció en la nostra vida comunitària com poden ser evitar 
la proximitat física i aquestes afecten també la mateixa litúrgia, com ara el gest de la pau o 
la comunió per intenció, són dos exemples puntuals. 
 
Tota la comunitat es troba bé? 
Gràcies a Déu i, fins ara, tota la comunitat es troba bé. Evidentment en una comunitat on hi 
ha gent gran sempre hi ha petits o no tant petits problemes de salut, no relacionats 
directament amb la pandèmia perquè la resta de malalties o de xacres, si fem servir una 
expressió col·loquial, segueixen, com també poden succeir alguns incidents domèstics. En 
aquest sentit s’han suprimit les visites mèdiques no urgents i les que ha calgut fer, el serveis 
mèdics, tant del CAP de l’Espluga de Francolí com de la resta de la xarxa sanitària, ens han 
atès puntual i diligentment, com sempre. Tenim uns grans professionals en aquest camp al 
nostre país i ara ho veiem de manera ben clara. 
 
Els monjos més grans conviuen al mateix espai? 
Els monjos més grans, que són també els que requereixen més atenció, viuen habitualment 
a la infermeria; per tant sols ha calgut guardar amb més zel la seva cura. D’altra banda hem 
preparat en una altra zona aïllada unes quantes cel·les, per si d’altres membres de la 
comunitat en un moment donat haguéssim de guardar aïllament, ja que no fora convenient 
fer-ho a la infermeria amb els monjos més grans i, per tant, més vulnerables. Així ens ho 
van aconsellar els serveis mèdics i així ho hem fet seguint sempre els seus consells. 

 
El Monestir de Poblet, com la resta de monestirs del Cister romanen tancats. Com 
creu que pot afectar-los des del punt de vista econòmic i turístic? 
El dissabte 14 de març es va decidir tancar l’hostatgeria externa i la visita turística, seguint 
les instruccions del Departament de Cultura de la Generalitat i hores abans que es decretés 
l’estat d’alarma. L’hostatgeria interna, que estava tancada ja que la setmana anterior la 
comunitat havia tingut exercicis espirituals, ja no es va obrir. Evidentment en un monument 
de tant interès com és Poblet el tancament afecta en múltiples aspectes. Ens trobem en un 
període de l’any on les visites són molt nombroses, coincidint amb la Setmana Santa, també 
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pel que fa a l’ocupació de les hostatgeries externa i interna. Això repercuteix en la situació 
econòmica i ha calgut aplicar les mesures laborals que el govern ha establert. Cal dir que 
tenim un gran personal que estima Poblet i sap de la gravetat de la situació, aleshores la 
seva col·laboració ha estat molt generosa. El mateix cas seria el de l’Arxiu Montserrat 
Tarradellas i Macià que també roman tancat. Ens preocupa, i molt, en aquest aspecte, el 
que després d’aquesta situació de confinament pugui esdevenir i la més que probable crisi 
econòmica que tot plegat pugui suposar; hi ha un seguit de famílies que depenen del 
monestir en el terreny laboral i això no és pas un tema menor. 

 
El president de la Generalitat, Quim Torra, aquesta darrera setmana, en una entrevista 
a Cadena SER-Catalunya, explicava que va mantenir converses amb algunes 
personalitats d’Església, entre les quals vostè com Abat de Poblet. Què li va 
manifestar el president en aquesta conversa? 
La relació amb el President Torra, com amb el seus predecessors al capdavant de la 
Generalitat i així mateix amb d’altres institucions de l’Estat i del nostre país, és sempre fluida 
i molt cordial. El President, amb un gest de gran sensibilitat, va trucar personalment en 
primer lloc per interessar-se per l’estat de la comunitat i oferir-se per si calia alguna cosa. 
També per agrair i acusar rebut del nostre oferiment de posar a disposició de les autoritats 
sanitàries la nostra hostatgeria exterior per si fa falta. Vam compartir durant uns minuts la 
mútua preocupació pels efectes de la pandèmia, els d’ara i els que puguin venir en un futur 
immediat. No hem d’oblidar en la nostra pregària, amb els malalts, els morts, els confinats 
o el personal sanitari i de tots els altres serveis imprescindibles, als governants que no ho 
tenen gens fàcil, perquè el Senyor els il·lumini i els doni encert i prudència en bé de tots. 
 
En la mateixa entrevista el president Torra també manifestava la seva preocupació, 
per a totes aquelles persones, que no han pogut acomiadar els seus éssers estimats 
pel COVID-19. Ell demana un acte ecumènic durant la Pasqua. Hi ha possibilitats de 
celebrar-se? 
L’actual situació té múltiples repercussions. Ara per ara les més importants són les 
sanitàries i ara i, sobretot, després també les econòmiques. Però en aquesta alteració que 
s’ha produït de la nostra vida diària hi ha un preu emocional molt elevat. Molta gent ha mort 
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en la solitud i els seus no se n’han pogut acomiadar ni els han pogut acompanyar en el 
moment del traspàs; sobretot en col·lectius com la gent gran que per una raó o altre viu en 
residències. Aquesta situació caldrà atendre-la amb la iniciativa proposada pel President o 
les que siguin amb ella. El dol, com els altres sentiments, cal expressar-lo per poder 
assumir-lo i incorporar-lo a la nostra vida. 
 
Què creu que pot aprendre la nostra societat d’aquest confinament? 
Vivim una situació excepcional que mai no hauríem pogut imaginar que viuríem. En 
situacions límits podem donar el millor de 
nosaltres mateixos; ho veiem en tanta gent 
en el món de la sanitat, en tants voluntaris, 
en els mateixos aplaudiments espontanis 
en solidaritat amb el personal hospitalari o 
en tantes iniciatives similars. Certament 
aquesta situació també ens mostra la 
nostra fragilitat, com ens va succeir amb el 
recent temporal de pluja i vent. A la vegada 
en totes aquestes situacions a vegades 
tendim a cercar culpables; evidentment 
sempre hi pot haver errors, però cal pensar 
que tothom actua de la millor manera que 
creu que ha de fer. La situació de 
confinament, incomoda i limita, però també 
pot ser una ocasió per a conviure i 
conèixer-se millor. Consells de la Regla de 
Sant Benet com la humilitat, la paciència, 
l’obediència, el bon zel, etc. poden ser 
d’utilitat a tothom; m’atreveixo a suggerir de 
llegir-la, segur que hi podem descobrir, 
creients i no creients, unes reflexions 
assenyades i útils per a la vida comunitària, 
com ho és també la de la família. 
 
Per últim, ara que estem a la Setmana 
Santa i, per tant, a punt de viure la 
Pasqua, quin missatge transmetria als 
lectors de Flama.info i a les comunitats cristianes davant aquesta situació? 
Tot això que vivim els creients ho hem de viure d’una manera particular. La pandèmia ha 
coincidit amb el temps fort de la Quaresma, un temps que és penitencial però alhora un 
camí cap a la més gran joia, la resurrecció de Crist i la seva victòria sobre la mort. Hauríem 
de ser capaços de traslladar la nostra esperança al nostre entorn més proper; no es tracta 
de resignar-nos ni de renunciar a lluitar per a superar aquesta o qualsevol altra situació; es 
tracta d’afrontar-ho amb esperança i amb confiança. Estem a les portes de Tríduum 
Pasqual, el centre de l’any litúrgic; el Dijous Sant recordem l‘amor de Crist fins a l’extrem 
en fer-nos lliurament del seu cos i de la seva sang com a memorial i presència per sempre 
enmig nostre; el Divendres Sant fem memòria del lliurament de la seva vida a la creu, ara 
que hi ha tantes creus i tants calvaris al nostre voltant i també tanta solitud com la del mateix 
Crist a la creu. Però per damunt de tot a la nit del Dissabte Sant celebrem aquell primer dia 
de la setmana que significà el primer dia d’una nova creació; quan la nit esclatà en llum, les 
tenebres i la foscor s’esvaïren amb l’albada de la resurrecció del Senyor i amb ella arribà 
l’esperança d’una nova vida per a tots nosaltres fets fills de Déu amb el Fill. 
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CARTES D’UN CLARETIÀ PER TRENCAR L’AÏLLAMENT DELS 

PRESOS 
 
Claretians.2 d’abril 2020 
 
Les persones privades de llibertat pateixen aquests dies un doble 
aïllament. “Què passa a dins? No ho sé, no hi tenim contacte, 
però hi estem molt interessats”, apunta el missioner 
claretià Josep Vilarrubias. És un dels voluntaris acreditats que 
visita des de fa tres anys al Centre Penitenciari de Ponent, al 
municipi de Lleida. Anteriorment, havia estat a Brians i, vivint a la 
comunitat claretiana de Sallent, visitava els presos de Lledoners. En total, quasi més de vint 
anys fent camí al costat de tantes persones excloses. 
 

  
 
La crisi sanitària provocada pel coronavirus excepcional ha generat una aturada de les 
visites de voluntaris i capellans a les presons. Sumat a l’habitual prohibició de telèfon mòbil 
i de connexió a internet, el contacte amb l’exterior s’ha reduït a la mínima expressió. 
Diverses entitats, també des de la pastoral penitenciària, han demanat aplicar mesures 
penitenciàries excepcionals a l’alçada de les circumstàncies per evitar l’angoixa i el patiment 
psicològic dels reclusos. 
 
Vilarrubias reconeix que la situació actual és molt delicada: “Patim sobretot per les persones 
que estaven a punt de sortir o les que només estaven en presó condicional”. És conscient 
de la “importància que tenen per a ells les visites” i està segur que “troben a faltar la nostra 
presència”. 
Això tampoc vol dir que des de la comunitat claretiana de Balàfia-Lleida, Vilarrubias s’estigui 
de braços creuats. Ha decidit mantenir correspondència amb persones concretes a qui ja 
acompanyava. “No podem fer altra cosa, de moment, que escriure’ls cartes personals”. 

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestructures/centres_penitenciaris/cpponent/
http://www.justiciaipau.org/2614-nota-justicia-i-pau-calen-mesures-penitenciaries-excepcionals
http://www.justiciaipau.org/2614-nota-justicia-i-pau-calen-mesures-penitenciaries-excepcionals


31 | 58 

 

Aprendre a escoltar i comprendre 
El pare Josep col·labora habitualment amb els pares mercedaris i celebra l’eucaristia un 
dissabte al mes: una per a homes i una altra per a dones. Un moment de pregària 
compartida. Però el que més valora de l’experiència a la presó és l’estona que dedica, cada 
setmana, a estar amb ells. Xerren i fan intercanvi. “És molt bo perquè poden descarregar 
angoixes, sobretot aquells que no tenen família”. 
Posa l’accent en la petitesa del gest: “Una paraula, un somriure, qualsevol detall és molt 
important per aquesta gent, estan assedegats de vida”. Aquest contacte humà és a benefici 
mutu: “A ells els va molt bé, i nosaltres en sortim enriquits”. Parla del fet d’aprendre a 
escoltar i comprendre. 
Aquest voluntariat l’ajuda personalment. “Vas agafant una mentalitat que correspon més a 
les realitats que es donen a la vida, amb situacions de tota mena que no se’n parla mai”, 
explica el pare Josep. Són converses que acaben repercutint a la comunitat de religiosos 
on viu. Pensa que tot plegat “t’entendreix i acabes pensant que aquestes persones es 
mereixerien un monument”. Com es tradueix aquesta intenció la pràctica? Amb les estones 
de companyia de les visites. 

 
“Els voluntaris de presons anem sentint el batec d’aquesta gent” 
En el temps d’acompanyament ha conegut des dels “casos molt extrems”, passant per gent 
que estaven en un mal lloc en un moment determinat, i fins a persones presumiblement 
innocents, alguns dels quals en presó preventiva. El pare Vilarrubias posa un accent 
particular en les visites que fa de forma regular a l’infermeria del centre penitenciari. 
“Particularment són persones amb problemes mentals: les converses resulten curioses, 
però també força aclaridores, tot i que sembli estrany”, apunta. 
“Els voluntaris de presons anem sentint el batec d’aquesta gent”, diu Vilarrubias. Una 
experiència que l’enriqueix i l’ajuda també en el tracte amb la gent de la comunitat cristiana 
de Balàfia-Lleida, per exemple. “La presó t’ensenya que abans de jutjar ningú, convé 
escoltar i valorar”, diu. 
Aquests dies de confinament forçat, Josep Vilarrubias mira de mantenir el contacte amb 
persones que tenen noms i cognoms. Un més de tants d’altres voluntaris de presons que 
combaten l’enyorança per carta. 

http://www.parroquiaclaret.com/
http://www.parroquiaclaret.com/
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TRAGÈDIES PERSONALS I HOSPITAL DE CAMPANYA 
 

El díptic de M. Victòria Molins 

 
Dos articles de M. Victòria Molins, stj, que, per la temàtica que tracten, podrien constituir un 
díptic. Els dos escrits a partir l’experiència personal de com una trucada de telèfon 
converteix les xifres en una tragèdia personal i de quina és la situació actual de l’Hospital 
de Campanya de la parròquia de Santa Anna. Un espai per a la reflexió sobre la vida. 
 
1.- El dia que un trucada de telèfon converteix les xifres en una tragèdia personal 
Tancada, com tot bon ciutadà, a casa nostra, en el meu cas amb dues germanes més que 
formem la Comunitat teresiana del Raval. La TV3 i ARA, els nostres estimats mitjans de 
comunicació que em mantenen al dia.  I d'altres en els que participo i estimo des d'un altra 
àmbit concret - l'Església de Catalunya- em conforten des de les meves creences i 
pensaments... Procurem estar al dia a la nostra comunitat. 
I en un d'aquests dies en el que es pateix "en general" per tants caiguts a casa nostra, quan 
escoltem xifres que, segon ens diuen no han arribat al "pic", patim, preguem, ens lamentem. 
És un dolor difús, malgrat és dolor. Ens comuniquem per telèfon o per vídeo trucada amb 
les altres germanes. amb els nostres parents... "No sortiu de casa, cuideu-vos". Així un dia 
rere dia. 
Però heus aquí que un cap vespre rebem una trucada  de la comunitat del Col·legi de 
Ganduxer, tant estimat i pel qual hem passat moltes -jo per suposat- i ens donen la notícia: 
"A la Germana Pepa Montserrat l'acaben de portar a la Plató i l'han deixat hospitalitzada i 
aïllada. No la podem anar a veure.  L'han fet la prova i ha donat positiu. 
 
Amics lectors, us ben asseguro que les xifres que ens comunica amb tanta eficiència i 
claredat Alba Vergés canvien sense voler en el nostre cap i, sobre tot, en el nostre cor. En 

aquests 800 que diuen que avui han  mort a 
Catalunya hi ha un, un que és la xifra, la nostra 
xifra.  
I això que estic dient ho faig posant-me en el lloc 
de cadascun dels que estan passant pel mateix 
tràngol que nosaltres estem passant. Els 
parents, amics i coneguts  dels mes de mils 
morts a Catalunya o més de cinc mil a Espanya 
i.... no continuo. Però em fico en les llars amb 
els amics i parents confinats: reben notícies d'un 
metge desconegut que no té el pobre ni temps 

per a suavitzar la notícia, perquè l'espera la crida urgent d'una infermera que li reclama,  i 
ell, tan humà i delicat amb els pacients i els seus familiars, ha de sotmetre's a una actuació 
que en altres moments podríem dir esquerpa.  
Els dies següents a aquesta trucada sé molt bé amb quina angoixa els hem viscut i vull 
ajudar a tots els que -sense conèixer-los- els estimo com a germans i els acompanyo en el 
seu dolor des del meu-. Són dies tan forts que només el poder -se aferrar a algunes idees 
més fortes que la mort et sostenen. En el meu cas i en el de molts que em llegiu, serà la fe. 
Però, per l'amor de Déu!, quan estic dient fe, no estic parlant de dogmes, ni de lleis, fins i 
tot no d'Església o de religions.... estic parlant de fe en Déu, que està més enllà de les 
nostres impotències a les quals els hi posem un nom. Fe, que és per a mi entrar dins nostre 



33 | 58 

 

i trobar allò que està més enllà dels pulmons, del cor o de la mateixa respiració tan 
necessària.... Durant molts anys a còpia de parlar d'una Església de normes, ritus i càstigs, 
ens em perdut el goig de conèixer Jesús de Nazaret i el seu  meravellós anunci d'un regna 
d'amor, misericòrdia i pau. Els qui m'entenguin, els convido a viure això aquests dies. 
Però a tots, els que esteu -pels motius que us hagin portat a aquesta situació- lluny de això 
que a mi em dona pau, vida i felicitat, en mig del dolor més gran, us podeu aferrar a tot 
l'amor de la gent que teniu al vostre voltant, malgrat ara només podeu connectar per vídeo 
trucada.   
 
Potser és la única manera de preparar l'ànim per quan arribi una trucada diferent de les que 
arribaven els dies anteriors: "Estem fent el possible, però el pulmó encara no ventila... " 
"...no es preocupi, la tenim sedada"... Però aquella trucada és diferent, i ens adonem de 
seguida: "Ho sentim molt, hem fet tot el possible... no ha patit...on volen que la portem? 
tenen panteó propi?.... No, no pot venir ningú. Se l'incinerarà i les restes les ficarem on ens 
diguin..." 
 
Ni el consol del "Últims Sagraments", ni enterrament amb la família, ni funeral... 
 
Ara ja estic en disposició d'entendre molt bé a tots el que estan passant per lo mateix que 
jo passo. Amb ells vull abraçar -virtualment- a tota la humanitat, i en especial a aquells, 
propers o llunyans, que estan patint aquest dolor col·lectiu sense precedents. 
A la nit, segueix sempre el dia. A la foscor, la llum. I, como canta Marina Rosell, "tot anirà 
be", "tot anirà bé".  
 
 
2.- L'Hospital de campanya de Santa Anna i l'Ajuntament de Barcelona en la situació 
actual 
Les portes de Santa Anna, obertes des de feia tres anys a tot el que necessitava aixopluc, 
companyia,  recolzament i alimentació, es van tancar -como tantes i tantes institucions- 
quan el corona virus ens va obligar al confinament. 

 
Des de l'Ajuntament i la Generalitat s'ha fet tot el possible per atendre les necessitats més 
urgents dels sense sostre. S'han habilitat espais i s'han donat allotjament a molta gent. Però 
sabem prou bé que hi ha alguns que sempre resten fora per diferents motius que no és el 
moment de jutjar: la por a identificar-se, el no voler separar-se del gos...  
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Per aquests -últims dels últims- s'ha trobat una petita ajuda, en aquest moment necessària 
no només pels que no tenen casa, sinó per alguns que vivint  sota un sostre tenen necessitat 
d'acudir els menjadors socials per a sobreviure. També molts d'aquests s'han hagut de 
tancar. 
 
Davant una necessitat tan urgent nosaltres, els promotors de l'Hospital de campanya, 
sentíem aquesta gran preocupació pel nostres acollits habituals. Mitjançant Càritas s'ha 
pogut fet aquest servei conjunt amb l'Ajuntament i, al menys, Santa Anna pot atendre alguna 
de les grans necessitats que aquesta pandèmia deixa al descobert. 
 
Des del dilluns, 31 de març, podem veure una llarga cua -amb la separació obligada de dos 
metros- esperant a rebre un dinar que els ajudi a sobreviure en aquestes circumstàncies. 
Els que, com jo,  -per edat i ser considerades persones d'alt risc- no podem moure'ns de 
casa,  mantenim un contacte virtual amb Mossèn Peio, el rector, que no es mou de 
l'església, i amb un grup de voluntaris joves. Es tracta d'un grup de dotze, alguns d'ells 
havien estat acollits a l'Hospital de campanya quan vivien al carrer, i avui s'han convertit en 
col·laboradors imprescindible, estan albergats en Santa Anna, i ajuden en tot el que es 
necessita.  Són ells el qui, amb un sentit de solidaritat i lliurament semblant al de tantes i 
tantes persones -els professionals de la salut i els de serveis que mantenen el nostre país-   
ens donen les notícies de tot el que estan vivint. Avui mateix ens comuniquen que han estat 
més de 100 els lots de menjar que s'han donat.   
 
Segons la  foto que avui m'han enviat, el Carrer de Santa Anna -habitualment atapeït de 
gent per ser un carrer molt comercial- es veia buit, amb una  sola excepció:  la d'una filera 
tan llarga que gairebé arribava a les Rambles, amb un ordre que no acostuma a veure's en 
aquests afers, i amb la separació reglamentària. Era  la  dels nostres estimats germans que 
esperaven aquesta petita, però imprescindible  ajuda,  com  és l'aliment. 
 
Hi ha una cosa que no els podem propiciar, la Wifi que els permeti comunicar-se amb els 
seus i de la que podien gaudir quan les nostres portes estaven obertes.  
 
I és que no tenir sostre propi és sempre la pitjor de les mancances, però en aquests temps 
de "confinament" es converteix en tragèdia.  
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LA CONFER CONTINÚA CON SU LABOR DE AYUDA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
 

Madrid, 2 de abril de 2020 (IVICON) 
 
Ante esta crisis ocasionada por el 
Covid-19, que nos mantiene en 
estado de alarma desde el 14 de 
marzo, la Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER) intensifica su 
rezo para que la pandemia vea su fin 
lo antes posible. Además, la CONFER 
ha tomado una serie de medidas para 
ayudar a quienes lo necesiten, en 
especial a los más desfavorecidos.   
 
Con este fin, el Consejo General de la CONFER ha aprobado la donación de 30.000 euros 
en favor de Cáritas. El objetivo es que la organización pueda seguir atendiendo a las 
personas más vulnerables con su campaña “Cada gesto cuenta”. Con esta cantidad se 
ayudará en la aportación de las necesidades, tanto humanas como materiales, de las 
Cáritas Diocesanas y Parroquiales.   
 
Asimismo, la CONFER quiere seguir manteniendo su función de animación y servicio a la 
Vida Consagrada de manera virtual, a través de su canal de YouTube. En una lista de 
reproducción abierta a todos los públicos, la CONFER irá publicando mensajes de expertos 
en diferentes materias para que nos ayuden a ‘resistir’ a esta crisis provocada de manera 
extraordinaria e inesperada por el virus del Coronavirus.  
  
El primero de estos mensajes, ya disponible en nuestro canal, está protagonizado por Jesús 
Alcoba, profesor y director de la Escuela de Negocios de La Salle, que se encuentra en su 
Campus de Aravaca (Madrid). Alcoba es también autor de ‘La Brújula de Shackleton’, 
‘Génesis’ y otros títulos, y en este primer vídeo nos enseña algunos consejos para 
sobrellevar con resiliencia esta nueva situación que nos toca vivir.   
 
 

RELIGIOSES DE SAGRAT COR 
 
28.3.2020 
A l'alberg per a persones sense 
sostre de Hort de la Vila (Barcelona), 
gestionat per Sant Juan de Déu, 
amplien places per a persones amb 
COVID-19  o altes possibilitats de 
tenir-ho en una zona especial de 
confinament. 
Aquest edifici, que molts professors 
dels nostres col·legis coneixen per 
haver tingut allí trobades tots els 
anys, va ser Col·legi Major Sagrat 
Cor i les religioses vivim amb molt de 
sentit el seu ús actual. 
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SOR LUCÍA: "EN MEDIO DEL SILENCIO DE ESTA 
CUARENTENA QUE NOS HA 'ENCLAUSTRADO A TODOS, OS 
PEDIMOS QUE NOS AYUDÉIS A AYUDAR" 

 

 
Sor Lucía Caram 
Religion Digital. 02.04.2020 
 
 

"Tenemos 22 pisos una residencia con personas sin hogar y casi un centenar de 
personas acogidas.... Y en medio de la tempestad, sentimos que no estamos solos. 
Que nuestra fe nos despierta, que la urgencia nos moviliza" 
 
Colabora con la Fundación Convent de Santa Clara 
No podemos permanecer impasibles ante las palabras del papa Francisco en su oración 
Urbi et Orbi, que ha lanzado al mundo ante lo que está sucediendo: “Desde hace semanas 
parece que todo se ha oscurecido. Densas y espesas tinieblas han cubierto nuestras 
plazas, calles y ciudades, llenándolo todo con un 
silencio que ensordece y un vacío desolador: se 
palpita en el aire, se siente en los gestos y 
miradas. Nos encontramos asustados y perdidos 
como sus discípulos en la barca ante la 
tormenta”. 
 
No olvidemos que la tempestad nos muestra lo 
vulnerables que somos, y dejamos al descubierto 
nuestras falsas y superfluas seguridades con las que 
habíamos construido nuestras vidas, proyectos, 
prioridades. Con la tempestad se puede ver lo que 
escondíamos, nuestros egos, apariencias, pero 
también deja al descubierto como estamos viendo 
nuestra pertenencia común, esa pertenencia de 
hermanos. Lo podemos ver día a día con personas 
anónimas : médicos, enfermeros y enfermeras, 
encargados de supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de 
seguridad, voluntarios, religiosos y religiosas y tantos más que han comprendido que nadie 
se salva solo. Ya lo dijo Jesus “que todos sean uno” y nos interpela en medio de la tormenta 
y nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de darnos fortaleza, 
contención y sentido a nuestra vida. 
 
Cuanta gente cada día demuestra paciencia e infunde 
esperanza, sin sembrar pánico sino corresponsabilidad. 
“Cuantos padres, madres, abuelos, docentes muestran a los 
niños, con pequeños gestos como enfrentar y transitar la crisis. 
El servicio silencioso son nuestras mejores armas. 
 
No nos podemos detener 
La gente nos necesita 
Sumamos todos 
 
https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/donacio  @fundsantaclara 

https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/
https://www.fundaciodelconventdesantaclara.org/donacio 
https://twitter.com/fundsantaclara
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ORDE HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU:  
“LOS MAYORES LO HAN PASADO MAL PERO SON MUY 
FUERTES Y LO HAN RESISTIDO” 

7 abril2020 
 
Hablamos con el Hno. Julián Sapiña, 
consejero provincial y superior de la 
Comunidad de Hermanos del Hospital San 
Juan de Dios de Zaragoza, donde está ubicada 
la residencia de Hermanos Mayores de la 
Provincia. Un lugar en el que el coronavirus se 
ha hecho notar, contagiando a 15 de los 18 
Hermanos que allí conviven y lamentando la 
pérdida de dos de ellos. Una entrevista rápida 
y breve para saber cuál es la situación en estos 
momentos. Agradecemos especialmente al 
Hno. Julián que nos haya atendido después de haber experimentado la enfermedad en 
primera persona.   
 
¿Cómo está afectando la crisis del coronavirus tanto a la Comunidad como a la 
residencia de Hermanos Mayores sabiendo que la situación en esta última es 
delicada? 
En estos momentos, la situación es muchísimo mejor que al principio, los primeros días 
fueron muy duros para nosotros. 
Comenzamos detectando dos hermanos de la Residencia como positivos y después de 
hacer las pruebas por precaución nos encontramos que, de 18 hermanos entre Residencia 
y resto de la Comunidad, salimos positivos 15, de los cuales los más tocados fueron los 
mayores. 
Es verdad que los fallecidos, eran personas de muchísimo riesgo y estaban ya muy graves 
así que no resistieron la embestida del virus. Esto no justifica el dolor que sentimos por no 
poder acompañarles es sus últimos momentos ni enterrarlos como se merecían, esperamos 
poder honrarlos cuando todo esto pase. 
Ahora ya podemos decir, que estamos fuera de peligro, alguno ya negativizado y otros a la 
espera de hacer las pruebas. Pero todos ya asintomáticos. 
Los mayores lo han pasado mal, al estar aislados sin poder salir de la habitación, pero son 
muy fuertes y lo han resistido. 
 
Coincidiendo la Pascua con la cuarentena y el confinamiento, cree que puede ser 
más fácil encontrar momentos para la oración y en el encuentro con Dios. 
La Semana Santa y las anteriores están siendo Tiempos de Gracia, es verdad que estamos 
sin Eucaristía, ni oración en común, pero cada uno está organizando su vida de oración con 
mucha responsabilidad.  Yo te puedo hablar de mi experiencia y está siendo muy 
positiva, estoy teniendo muchos espacios de soledad y encuentro con Dios en una forma 
muy positiva y que jamás pensé que sería así. 
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Es verdad que nos falta como a todos la presencia en las liturgias tan ricas de esta semana, 
pero ahora toca esto y el Señor nos quiere hablar desde la soledad, la pobreza y la 
humildad. 

El Hno. Julián mientras la enfermedad le ha dejado ha estado colaborando en el Hospital recepcionando y agradeciendo las donaciones 

para el personal sanitario. F. HSJD Zaragoza 

 
¿Qué mensaje puede transmitir a todos los que formamos parte de la Familia 
Hospitalaria? 
Como persona que ha tenido el Coronavirus y que ya estoy negativizado, os transmitiría 
esperanza y optimismo. No es nada fácil encontrarte inútil, encerrado y dependiendo de 
todos, porque no puedes sacar la cabeza de la puerta de tu habitación (máxime si como yo 
eres asintomático todo el tiempo), pero por responsabilidad hay que hacerlo así, para no 
contagiar a los demás. 
Os puedo decir que había días que tenía la 
sensación de que me faltaba tiempo, pero también 
sentía la sensación de inutilidad, de no poder 
ayudar en estos momentos en que toda ayuda es 
poca. Pero se lo ofrecía al Señor por tantos y tantos 
que están peor que yo. 
Así que ánimo, que sois unos campeones 
merecedores de todo reconocimiento y si os 
contagiáis, vividlo con paciencia y esperanza. 
Somos grandes en la FAMILIA HOSPITARIA, San 
Juan de Dios, los Santos de la Orden y tantos 
Hermanos y personal que han trabajado en 
epidemias antes que nosotros, nos brindan su 
ejemplo y están a nuestro lado. 
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RELIGIOSOS CAMILS: “SERVIR ELS MALALTS ÉS LA NOSTRA 
VIDA, MALGRAT ESTIGUEM EN PERILL” 

 

El diario PARAULA de Valencia (27/03/20) tanto en su formato online como en papel, 
recoge el trabajo y testimonio de los capellanes de hospital ante la pandemia de coronavirus 
que estamos viviendo. 

Hacemos eco de la reflexión que comparte el p. Luis Armando de Jesús Leite dos Santos, 
religioso Camilo, capellán en el hospital La Fe, y Superior de la Comunidad de Valencia. 

"El personal sanitario trabaja sin descanso para atender a los miles de enfermos que llegan 
a ellos. También en los hospitales, siguen prestando sus servicios los capellanes, quienes 
están viviendo con normalidad esta situación aunque reconocen que el trabajo ha 
aumentado un poco estos días. 

 
Los Camilos tienen un cuarto voto: servir a los enfermos aun con peligro de su propia 
vida. “Estamos donde tenemos que estar y haciendo lo que tenemos que hacer”, añade 
Luis Armando. Y aunque reconoce que la situación “impone respeto”, tiene claro que “servir 
a los enfermos es nuestra vida. Hicimos voto solemne y público y, de este modo, damos 
testimonio”. 

En su trabajo, los capellanes de hospital han de respetar las posibles restricciones que 
pueda haber a la hora de visitar a un enfermo y cumplir las medidas de higiene: ponerse 
bata y mascarilla, lavarse las manos… 

Pedimos indicaciones a los profesionales para no contagiar ni transmitir enfermedades. 
Pero lo hacemos siempre, no solo ahora por el coronavirus, porque siempre hay enfermos 
aislados”. 

Lógicamente, los capellanes tampoco pueden visitar a los enfermos que se encuentran en 
aislamiento total, pero buscan la forma más adecuada de que la Eucaristía está presente. 

Sabemos cómo responder, tenemos experiencia de muchos años”, señala el religioso. “San 
Camilo nos creó para esto. El lugar donde un cristiano enfermo necesita consuelo, ahí 
estamos nosotros, es nuestra obligación”, subraya y añade que, además, “nosotros 
agradecemos al enfermo la ocasión que nos da para hacer el bien”. 

https://paraula.org/
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SENSE AJUTS I ENCARA MÉS INVISIBLES: EL DOBLE 

AÏLLAMENT DE LES VÍCTIMES DE TRÀFIC DE PERSONES 
 
Sara González  
Nació Digital. 5 d'abril de 2020 
 

 
Les entitats alerten de l'increment de la vulnerabilitat en termes vitals i econòmics 

que el confinament implica per a persones obligades a exercir la prostitució, la 
mendicitat o treballs de la llar 

  
Deutes amb el seu proxeneta o, fins i tot, haver de conviure amb ell. Forçades a exercir pels 
seus explotadors o amb dificultats per garantir-se la subsistència. Sotmeses 
permanentment a coaccions o situacions de violència i amb menys possibilitats que mai de 
demanar auxili. La vulnerabilitat de les víctimes de xarxes de tràfic de persones, amb rostre 
de dona, ha augmentat exponencialment des de l'inici de la crisi del coronavirus. 
 

 
Una noia exercint la prostitució, a l'N-II. | ACN 
Persones obligades a exercir la prostitució, la mendicitat o treballs de la llar, en tallers o al 
camp pateixen aquests dies un doble aïllament: el de l'explotació estructural i el del 
confinament. Si ja sense la situació d'excepcionalitat estan abocades a una major 
invisibilitat social -les dificultats per identificar les víctimes fa que no es disposi de xifres que 
retratin tota la realitat-, les entitats que treballen en la detecció i assistència d'aquestes 
persones apunten que l'actual context agreuja la situació i que, a més, no poden accedir al 
circuit d'ajuts econòmics de l'administració. Aquests serveis d'atenció han estat considerats 
per l'Estat com a essencials durant el confinament.  

https://www.naciodigital.cat/noticies/autor/91/sara/gonzalez
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El Grup d'Experts sobre la Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans (GRETA), llançava 
aquesta setmana un crit d'alerta: entre el 2015 i el 2018 es va incrementar un 44% la xifra 
identificada de víctimes de tràfic. Un total de 15.310 en els 47 països membre del Consell 
d'Europa, motiu pel qual s'han reclamat "més esforços" durant el confinament per combatre 
aquesta xacra tenint present que una cosa són les dades oficials i l'altra la dimensió real de 
les xarxes d'explotació que es mouen en l'ostracisme social i institucional.  
 
"La seva activitat ja és de per sí clandestina i ens preocupa que, amb el confinament, es 
quedin sense cap vincle", explica Clarisa Velocci, cofundadora de l'Associació Genera, 
entitat sense ànim de lucre que treballa amb prostitutes i en la detecció de víctimes 
d'explotació. Aquests dies, fan mans i mànigues per intentar mantenir un fil de comunicació 
amb les víctimes que tenen identificades. L'atenció no presencial, però, és difícil. 
"Expressen angoixa, però no poden expressar directament la situació de coacció", relata.  
 

 
La radiografia que fan és que hi ha treballadores sexuals que han aturat voluntàriament la 
seva activitat i que en aquests moments tenen dificultats per cobrir les seves necessitats i 
traspassar diners a les seves famílies. Però també pateixen especialment per aquelles que 
estan explotades dins d'una xarxa, que no poden escollir i que, a més, tenen deutes amb 
els traficants. 
 
"Si els prostíbuls han hagut de tancar, on són aquestes dones? Si una cosa sabem, és que 
els proxenetes no es conformen amb no tenir ingressos i busquen explotar-les fora dels 
clubs", planteja Velocci. I apunta la possibilitat que moltes d'elles estiguin en pisos juntes i, 
fins i tot, amb l'explotador convivint i coaccionant constantment. En el cas de les 
treballadores explotades en l'àmbit de la llar, apunta el perill que suposa que en aquests 
moments estiguin també tancades sense cap contacte extern. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/198802/tancades/amb/agressors/confinament/potencia/riscos/violencia/masclista?rlc=sf
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En aquest sentit, des de Sicar.Cat, Rosa Cendón, coordinadora de relacions institucionals 
i incidència d'aquesta entitat que atén a supervivents de xarxes de tràfic, explica com part 
dels guanys de les persones explotades són per a la seva pròpia supervivència. De fet, en 
molts casos, les víctimes estan a expenses "de la paciència" que tinguin el traficants a l'hora 
de cobrar. En el cas de les dones explotades sexualment, exposa, les poden abocar a 
delinquir. "Als traficants no els preocupa què els pugui passar a nivell personal i les víctimes 
pateixen per la seva supervivència perquè viuen al dia sense estalvis i per enviar també 
diners a les famílies", assegura. 
 
Alba Alfageme, psicòloga experta en victimologia, recorda que tant les víctimes de violència 
masclista com les que a aquesta hi sumen la de tràfic estan sotmeses crònicament a una 
situació d'alt risc. "No tenen cap tipus de xarxa, poden desaparèixer i no tenen ancoratge 
enlloc. És molt preocupant que estiguin obligades a treballar o que se les vulguin treure de 
sobre", alerta.  
 
Cendón també exposa que en l'àmbit del 
tràfic en mendicitat poden haver-hi persones 
que hagin quedat "abandonades a la seva 
sort" i sense sostre. En aquest sentit, en un 
context en què l'administració ha buscat 
garantir un lloc on confinar-se per a les 
persones que viuen al carrer, apunta la 
importància que els professionals de l'àmbit 
social sàpiguen detectar la seva situació 
d'explotació. 
 
Tres són les línies en què estan treballant 
associacions com Genera en un moment en 
què veuen limitada la seva capacitat 
d'actuació. La primera és l'assessorament en 
salut en plena crisi del coronavirus. La 
segona, l'assistència davant la precarietat en 
una situació de crisi habitacional i alimentària 
de les víctimes. "Estem batallant amb les 
administracions perquè tot sigui més àgil i 
puguin accedir a uns ajuts", explica Velocci. 
I és que el concepte de col·lectiu vulnerable 
a nivell institucional no contempla, per 
exemple, les persones que exerceixen la 
prostitució i que poden haver-se quedat 
sense ingressis. La tercera línia és la del 
suport emocional per garantir-li's un vincle 
d'ajut. 
 
Dades oficials que no reflecteixen la realitat 
Des de Genera atenen cada any al voltant d'una setantena de dones a Barcelona i a les 
comarques gironines. La prospecció que fan és que un 15% són víctimes de tràfic. En 
aquests moments, la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans (UTEH) de l'Ajuntament de 
Barcelona compta amb una quarantena d'usuàries i té 300 expedients oberts. La 
coordinadora de la Unitat, Verónica Giménez, explica que aquests dies estan reforçant 

https://www.naciodigital.cat/noticia/198802/tancades/amb/agressors/confinament/potencia/riscos/violencia/masclista
https://www.naciodigital.cat/noticia/198802/tancades/amb/agressors/confinament/potencia/riscos/violencia/masclista
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l'atenció psicològica perquè, malgrat que les persones ateses estan ja de sortida de les 
xarxes, el seu estatus segueix sent d'alta vulnerabilitat. En els darrers 15 dies, han obert un 
nou cas, però que s'avanci és difícil ja que la identificació de les víctimes depèn de l'actuació 
policial.  
 
Des de la UTEH de l'Ajuntament de Barcelona han obert un nou expedient en 15 dies i han 
reforçat l'atenció psicològica 
De fet, des de Genera són crítics amb el fet que qui tingui potestat per identificar les víctimes 
sigui únicament la policia. Sobretot perquè, explica Velocci, moltes persones explotades, 
precisament desconfien dels cossos policials i temen els controls i les multes, ja sigui 
perquè poden estar en situació irregular o perquè han estat sancionades, per exemple, per 
exercir la prostitució al carrer. 
 
Velocci expressa la seva indignació amb el fet que, a l'estat espanyol, es comptabilitzin 
només 331 persones identificades, entre elles 11 menors, com a víctimes de tràfic segons 
les dades de la Fiscalia General de l'Estat corresponents al 2018, les últimes publicades. 
Les dades oficials apunten que 91 casos van ser investigats. 
 
Les estadístiques oficials del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat 
(CITCO) van detectar durant aquell any 9.315 persones en situació de risc per exercici de 
la prostitució i xifren en 61 els casos que es van instruir per tràfic d'explotació sexual. També 
es van identificar 94 víctimes de tràfic amb finalitat d'explotació laboral. La Brigada Central 
de Tràfic d'Éssers Humans de la Policia emmarca en una dona jove d'entre 18 i 35 anys el 
perfil més exposat. La delegació del govern espanyol per a la Violència de Gènere va 
detectar i atendre 13.317 dones l'any 2018 i va xifrar en 4.302 les que presentaven "clars 
indicis de tràfic amb finalitats d'explotació sexual".  
 
Amb aquest ball de xifres constant i les organitzacions internacionals alertant que el volum 
de persones explotades amb finalitats sexuals o laborals són molt superiors al detectat de 
forma oficial, el Consell d'Europa ha reclamat als països membre que intensifiquin els 
esforços per identificar i protegir les víctimes durant la situació de confinament per 
l'epidèmia del coronavirus. 
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EL CARDENAL HUMMES ANUNCIA LA CREACIÓN DEL 

ORGANISMO EPISCOPAL PANAMAZÓNICO 
 
LARISSA I. LÓPEZ. Zenit – 6 abril 2020 
 
El cardenal Claudio Hummes, presidente de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), 
anunció, mediante una carta, que está en marcha el proceso de creación del Organismo 
Episcopal Panamazónico (OEP). 
 
En la misiva, difundida el 1 de abril de 2020, el cardenal comunicó los pasos a seguir en los 
próximos meses para la constitución oficial del citado (OEP), tal y como se propone en el 
párrafo 115 del Documento Final del Sínodo y aprobado por el Papa Francisco, informa la 
REPAM a través de un comunicado. 

Cardenal Claudio Hummes © Vatican Media 

Plasmar en hechos las palabras 
“Hemos iniciado la fase más significativa, porque es aquella en la que podemos plasmar en 
hechos este amor por la querida Amazona, inspirado en las palabras”, indica el purpurado 
en la carta, enviada a todas las entidades involucradas en la creación del Organismo 
Episcopal de la Amazonia – OEP. 
El texto recuerda que la creación del OEP fue una propuesta que se incluye en el numeral 
115 del Documento Final del Sínodo Amazónico, donde se explica: “Se trataría de un 
organismo episcopal permanente y representativo que promueva la sinodalidad en la región 
amazónica, articulado con el CELAM, con su estructura propia, en una organización simple 
y también articulado con la REPAM. De esta manera puede ser el cauce eficaz para asumir, 
desde el territorio de la Iglesia latinoamericana y caribeña, muchas de las propuestas 
surgidas en este Sínodo. Sería el nexo que articule redes e iniciativas eclesiales y socio 
ambientales a nivel continental e internacional”. 
 
Proceso de constitución 
Después, el purpurado define el proceso a seguir para la constitución del OPEP que, debido 
a la situación de pandemia mundial, se llevará a cabo de manera virtual. En primer lugar, 

https://es.zenit.org/articles/author/larissa-lopezzenitteam-org/
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durante el mes de abril la Asamblea se preparará con la ayuda de la REPAM y en diálogo 
con la Presidencia del Consejo del Episcopado Latiniaméricano (CELAM). 
En segundo lugar, también en abril y mayo se mantendrá la comunicación con la Secretaría 
General del Sínodo en Roma y con los miembros del Consejo Postsinodal para compartir 
los pasos que se darán en el proceso. 
Por último, según la carta, la propuesta es que en mayo o junio se celebre la Asamblea 
Constituyente de la OEP para examinar y aprobar el documento de constitución, elegir un 
órgano colegiado y una secretaría, así como preparar una Asamblea ampliada con una gran 
perspectiva eclesial. 
 
Asamblea Constitutiva 
Además, el documento indica que la Asamblea Constitutiva quedaría compuesta por 
miembros con voz y voto que serían un obispo amazónico de cada país, excepto Brasil que 
contará con dos por su mayor extensión, y las presidencia de la REPAM y el CELAM (Card. 
Claudio Hummes, Card. Barreto, y Mons. Cabrejos). 
Entre los miembros que tendrán voz, pero no voto, están: los presidentes/as de Cáritas ALC 
y la Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR), el secretario ejecutivo de la 
REPAM, cuatro miembros de las instancias Vaticanas (Card. Baldisseri, Card. Ouellet, 
Card. Tagle, Card. Czerny) por su relación con esta iniciativa aprobada en el Documento 
Final del Sínodo, los/as tres representantes de los pueblos originarios delegados al Consejo 
Post-Sinodal, y dos expertos (un teólogo de la sinodalidad y un jurista canónico). 

Organismo cercano a la gente 
El cardenal Humes ofreció también una breve entrevista ofrecida a la REPAM, en fue 
preguntado sobre las expectativas que tiene para los próximos años con respecto al servicio 
y función de este Organismo Episcopal Panamazónico, tanto en torno al servicio para el 
proceso Sinodal, como sobre el servicio que ofrecerá a la iglesia universal y al itinerario del 
Papa Francisco. 
En este sentido, el presidente de la red eclesial respondió que espera que este organismo 
no sea “solo una formalidad, un organismo abstracto, sino que esté muy involucrado con 
las personas y las comunidades del territorio, ya sean comunidades eclesiales o 
comunidades de la población local, como las comunidades indígenas. Debe ser un 
organismo dinámico, cercano a la gente, que camina con la gente, que escucha a la gente 
y que, con la gente, decida las prácticas para construir estos nuevos caminos para la Iglesia 
en la Amazonía y para una ecología integral”. 
“De esta manera, sin duda contribuirá a los sueños del Papa Francisco, los sueños de una 
Iglesia más sinodal, misionera, misericordiosa y pobre con los pobres, en salida hacia las 
periferias. El Sínodo para la Amazonía fue histórico, ningún sínodo anterior fue tan sinodal 
y reformador como este», puntualizó. 
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ELS MERCEDARIS EN TEMPS DE CONFINAMENT 
 

 
 
Està sent un temps d'enriquiment comunitari". El P. Nacho Blasco de la 
comunitat mercedària de Lleida ens explica com están passant aquest confinament. Ens 
convida a aprofitar aquest temps de reclusió per buscar espais per aprofundir en la vida 
interior i millorar la fraternitat amb els de casa. #PreguemACasa 

 
El vídeo dels mercedaris en temps de confinament!  
 
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=52VlPoUpaUk&feature=youtu.be 
 
 

UNA IMATGE SUGGERENT 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/preguemacasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDPJ8nc2kNcHgEWtLy9nrXuY4uF0h4yEpRNS5fYvZ13JpgI9sSEi5QROKXTT4nq8H4cBdjJmV0wS6iyeUemLU_QLH0vkKyy8zTVUcWhsslpKQuwwxiYgb2MXMSpd6H8jmxXl_uiPfn9LzZucT28ke-F14ytnnFToU4kdhd7MVaKI2rMgKVzluAXtWD14p2d1jERHIzSEMC-zr6Bf8be4QfZ2f4onMCM_jYJv1dljDaDR6JIWiGMqBNGau_P00fYmEdA1tTUPczTtnHtTyLo4jal7lZRw550FPSxN6FUNAI0b4vRimKqk9founmEUcRPtajFnHIZAppG6yt4nIURzOxrSMPt3aQyS_lvojbqDTzaK2Mx4WlxhhyGhDpSUMEtlH4qkRbLOwxH_q09ljQKOI5g-ZdcWet6ibsiRc-Ke6JzpBJekt1dTAzO-eIpnpCqJWmMDBETtSzBGQ4l&__tn__=%2ANK-R
https://www.youtube.com/watch?v=52VlPoUpaUk&feature=youtu.be
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Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

ETAPES CALENDARI ALGUNS CONTINGUTS 

   

Preparació 
 Assemblees generals: any 2018: 78 i 79. Any 2019: 80 i 81 

Reunions de la junta directiva 
   

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 

   

Segona 
DISCERNIR 

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 

  
 

Fase 
intermèdia 

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 

“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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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.  

Exercicis Espirituals a Montserrat 

amb el suport de l’URC - Estiu  2020 

http://www.urc.cat/
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Protecció de menors 

 

EL TRIBUNAL DIU QUE NO VEU ACREDITADA LA 
CULPABILITAT DEL CARDENAL AUSTRALIÀ GEORGE PELL 

 
Alliberat l'exnúmero 3 del Vaticà després d'anul·lar-se la condemna per pederàstia 

•  
El cardenal Pell arribant al Tribunal Suprem d'Austràlia l'agost passat / WILLIAM WEST / AFP 

Diari ARA.- El cardenal George Pell, un dels prelats més poderosos del Vaticà en l'era del 
papa Francesc, ha abandonat aquest dimarts la presó després que el Tribunal Superior 
d'Austràlia anul·lés la seva condemna de sis anys de presó per abusos sexuals contra dos 
nens en la dècada del 1990. Els magistrats consideren que existeix "una possibilitat 
significativa que una persona innocent hagi sigut condemnada perquè les proves no han 
establert la culpabilitat amb el nivell de prova requerit". La decisió no admet recurs. 

El cardenal estava allunyat del Vaticà des que el juny del 2017 va ser acusat formalment 
per la justícia del seu país d'haver comès abusos sexuals contra menors i haver encobert 
casos de pederàstia dins l'Església durant la seva etapa com a sacerdot i arquebisbe 
a Austràlia. "La mateixa idea de l'abús sexual em sembla aberrant", va dir en una roda de 
premsa convocada a contrarellotge poc després de conèixer-se la notícia de la seva 
imputació. En un gest insòlit fins llavors, el papa Francesc li va concedir una mena 
d'excedència perquè pogués viatjar a Austràlia per defensar-se de les greus acusacions 
que pesaven sobre ell i de les quals sempre s'ha declarat innocent. 

L'únic testimoni 

El 2019 el prelat va ser condemnat a sis anys de presó per haver comès abusos sexuals 
contra dos escolans de 12 i 13 anys a l'interior de la sagristia de la catedral de Sant Patrick 
els anys 1996 i 1997, quan era arquebisbe de Melbourne. La decisió es va basar en el 
testimoni d'una de les dues víctimes, que havia denunciat els fets el 2014 després que l'altra 

https://www.ara.cat/internacional/exnumero-Vatica-condemnat-preso-pederastia_0_2196380448.html
https://www.ara.cat/internacional/numero-Vatica-jutjat-pederastia-Australia_0_2006799400.html
https://www.ara.cat/2020/04/07/imatges/cardenal-Page-Tribunal-Suprem-Australia_2430967128_71030007_1292x945.jpg
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suposada víctima morís d'una sobredosi. La sentència va convertir el cardenal en la màxima 
autoritat de l'Església catòlica condemnada per pederàstia. 

Durant el judici d'apel·lació, els advocats de Pell van denunciar una "acumulació 
d'inversemblances" i van defensar que l'arquebisbe no havia pogut tenir ni l'oportunitat ni el 
temps suficient d'agredir els escolans a la sagristia de la catedral al final de les misses. Els 
set magistrats del Tribunal Superior van establir per unanimitat que el tribunal de primera 
instància havia "omès abordar si existia una possibilitat raonable que el delicte no s'hagués 
comès, de manera que hi hauria d'haver hagut un dubte raonable sobre la culpabilitat". 

"El meu judici no era un referèndum sobre l'Església catòlica ni sobre com les autoritats 
eclesiàstiques d'Austràlia van tractar el delicte de pederàstia a l'Església. La pregunta era 
si jo havia comès aquests delictes horribles, i no és el cas ", ha declarat en un comunicat el 
prelat després de conèixer la sentència. Pell va demanar que la seva absolució no afegís 
més "dolor i amargor" del que ja senten les víctimes d'abusos sexuals. 

Abans de ser condemnat, el cardenal australià estava considerat una mena de número 3 
dins de la jerarquia vaticana i la mà dreta de Francesc en la reforma de la cúria romana. El 
2013 va entrar a formar part del C9, el consell dels cardenals que ajuden el Papa en aquesta 
reforma. I un any més tard va ser nomenat secretari de la Prefectura d'Afers Econòmics de 
la Santa Seu. El desembre del 2018 el pontífex el va apartar del C9, oficialment "per motius 
d'edat", i un mes després el Vaticà va confirmar que el prelat australià ja no era 
el ministre de finances perquè el seu càrrec havia expirat. Poc després, la Santa Seu va 
anunciar l'obertura d'una investigació canònica sobre els abusos que se li imputaven al seu 
país natal. 

En un breu comunicat, el Vaticà ha assegurat rebre la sentència absolutòria amb 
"satisfacció" i ha subratllat que el cardenal Pell va defensar "sempre la seva innocència, a 
l'espera que la veritat fos provada". Durant la missa que cada matí celebra el papa Francesc 
a la seva residència de Santa Marta, el pontífex ha demanat pregar pels innocents que 
pateixen "sentències injustes", encara que no ha nombrat el prelat australià. 

https://www.ara.cat/internacional/llibertat-george-pell-cardenal-australia-numero-3-vatica-
acusat-pederastia-anulacio-sentencia_0_2430957055.html 

 

Comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 07.04.2020 

La Santa Sede, que siempre ha confiado en 
la autoridad judicial australiana, acoge con 
satisfacción la sentencia unánime dictada por 
el Tribunal Supremo en favor del Cardenal 
George Pell, que lo absuelve de las 
acusaciones de abuso a menores, revocando 
su condena. 
 
El Cardenal Pell - al someter su caso a la 
magistratura - defendió siempre su inocencia, 
atendiendo que la verdad fuera acertada. 
 
La Santa Sede se vale de esta ocasión para 
reafirmar su compromiso en la prevención y 
persecución de cualquier tipo de abuso a menores. 

https://www.ara.cat/internacional/llibertat-george-pell-cardenal-australia-numero-3-vatica-acusat-pederastia-anulacio-sentencia_0_2430957055.html
https://www.ara.cat/internacional/llibertat-george-pell-cardenal-australia-numero-3-vatica-acusat-pederastia-anulacio-sentencia_0_2430957055.html
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CANÇÓ I POESIA 

 

AVUI VULL AGRAIR (AMAZING GRACE) 
 
Avui vull agrair la vida al Cel 
I, amb tu, celebrar que sóc viu 
Ahir vaig patir tant 
Però això és passat 
Amb tu jo vull pregar ben fort 

Avui renaixeré un altre cop 
Faré que la foscor sigui llum 
Viuré sense cap por 
Gaudint del món 
I et tindré a prop del meu amor 

Lluitem pel que estimem 
No ho dubtis mai… 
 
Font: Musixmatch. Canta: Mónica Naranjo Carrasco 

https://www.youtube.com/watch?v=WMTWSECLh0o 

 

CUANDO LA TORMENTA PASE 
 

Atribuit a Mario Benedeti 
 
Cuando la tormenta pase 
Y se amansen los caminos  
y seamos sobrevivientes  
de un naufragio colectivo.  
 
Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos. 
 
Y le daremos un abrazo  
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo. 
 
Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos  
todo lo que no aprendimos. 
 
Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido.  
Ya no tendremos desidia  
Seremos más compasivos.  
 
Valdrá más lo que es de todos  

Que lo jamas conseguido 
Seremos más generosos 
Y mucho más comprometidos 
 
Entenderemos lo frágil  
que significa estar vivos 
Sudaremos empatía  
por quien está y quien se ha ido. 
 
Extrañaremos al viejo  
que pedía un peso en el mercado, 
que no supimos su nombre 
y siempre estuvo a tu lado. 
 
Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado.  
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado. 
 
Y todo será un milagro 
Y todo será un legado 
Y se respetará la vida,  
la vida que hemos ganado.  
 
Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado,  
que nos devuelvas mejores,  
como nos habías soñado.

https://www.musixmatch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WMTWSECLh0o
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In memoriam 

 

MOR LA GNA. ELIONOR CABRÉ I ARAGONÈS, DE 201 ANYS 
 

Monestir de San Pere de les Puel·les 

la nostra germana Elionor Cabré i Aragonès ha mort 
el 6 d'abril, Dilluns Sant. 

Tenia 102 anys. 
Va néixer el dia 18 de maig de 1917 a Duesaigües 
(Baix Camp).  

Va fer la seva professió monàstica el 13 d'agost de 
1943, fa 76 anys.  

La comunitat, junt amb els seus familiars, l’encomanem 
a la vostra pregària. 
Celebrarem la missa exequial quan la situació ens ho 
permeti   

 

TRASPÀS DE FRA MANUEL ROMERO 

 
Frares franciscans caputxins 
 
Aquesta matinada ha mort a la infermeria del 
convent de Sarrià fra Manuel Romero, a causa de 
diverses malalties que portava des de feia temps. 
Va néixer a Bélmez el 9 de febrer de 1943. Havia 
estat militar i paleta. Mentre treballava a Viella, va 
manifestar a un frare que passava uns dies d’estiu 
al Pirineu que sentia la crida de Déu. Va entrar a 
l’orde el 12 d’octubre de 1982, i va fer els vots 
definitius el 7 d’octubre de 1990. Com a frare, fra 
Manolo ha estat hortolà a Arenys de Mar, Igualada 
i Sarrià. També ha fet de sagristà. Els últims anys 
era molt estimat pels infants de catequesi a qui 
repartia pa sense consagrar després de missa. 
Com a mètode de pregària, copiava a mà llibres 
d’espiritualitat (la Bíblia sencera, les Fonts 
Franciscanes, les Confessions de sant Agustí…) 
que després feia enquadernar amb satisfacció. 
L’enterrament s’haurà de fer en la intimitat i el 
funeral es celebrarà més endavant quan les 
circumstàncies públiques ho permetin. Descansi en 
pau. 

 
Compartim el Testimoni sobre la seva vocació que es va publicar a Catalunya Franciscana 
238 (2011), pp: 102-103. 

http://www.caputxins.cat/wp-content/uploads/2020/04/Testimoni-Catalunya-Franciscana.pdf
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LA HNA. ELISABETTA FLICK HA VUELTO A LA CASA DEL 
PADRE 

 
UNIÓN INTERNACIONAL DE SUPERIORAS GENERALES 
3 Abril 2020 
 

Estamos agradecidas, a pesar de la tristeza de este 
momento, por haber podido disfrutar de la presencia y 
de los muchos talentos de la Hna. Elisabetta en su 
servicio apasionado e incansable en la UISG. Con 
gran seriedad y responsabilidad, ella ha colaborado 
con la secretaria ejecutiva a gestionar los numerosos 
compromisos y proyectos de la UISG. Ha coordinado 
el Proyecto Inmigrantes en Sicilia con cuidado 
materno y gran pasión apostólica, acompañando sus 
inicios y su desarrollo hasta el pasado mes de 
diciembre. Ha ofrecido su brillante contribución en 
varios seminarios de formación para la vida 
consagrada. Ha acompañado a numerosas 
congregaciones en su discernimiento. 
El personal de la UISG guarda con amor los momentos 
vividos junto con la Hna. Elisabetta: su atención por 
cada una, su sentido del humor y su risa atronadora, 
su palabra sabia y aguda. 

Te saludamos Elisabetta. Con cariño y gratitud. 
El consejo y el equipo de la UISG 
 

MOR DE TRES SALESIANS 

 

P. RAFAEL CASASNOVAS I CORTÈS 

Salesià prevere. Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 4 d'abril del 2020, als 92 anys 
d'edat, 74 de professió religiosa i 65 de sacerdoci. El pare provincial, la comunitat salesiana 
de Martí Codolar, i laseva família conviden els qui l'han conegut i comparteixen l'esperança 
en la resurrecció a la pregària pel nostre estimat pare Rafael. Quan les circumstàncies ho 
permetin se celebrarà l'eucaristia pel seu etern descans.(A.C.S.)  

 

P. ANTONIO BERMEJO VIVAR 

Salesià prevere. Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 29 de març del 2020, als 82 anys 
d'edat, 66 de professió religiosa i 56 de sacerdoci. El pare provincial, la comunitat salesiana 
de Martí Codolar i laseva família conviden els qui l'han conegut i comparteixen l'esperança 
en la resurrecció a la pregària pel nostre estimat pare Antonio. Quan les circumstàncies ho 
permetin, se celebrarà l'eucaristiapelseueterndescans.(A.C.S.)  

 

GERMÀ JOAN BADIA I CARRERA 

Salesià. Ha mort cristianament a Barcelona, el dia 6 d'abril del 2020, als 81 anys d'edat i 61 
de professió religiosa. E lpare provincial, la comunitat salesiana de Tibidabo i la seva família 
conviden els qui l'han conegut i comparteixen l'esperança en la resurrecció, a la pregària 
pel nostre estimat Joan. Quan les circumstàncies ho permetin, se celebrarà l'eucaristia pel 
seu etern descans.(A.C.S.) 



54 | 58 

 

RECURSOS 

 

VISITA VIRTUAL A LES ESGLÉSIES I MONESTIRS CATALANS 
 
Catalunya Religió. 01/04/2020 
 
El coronavirus ha obligat el tancament al públic de la majoria 
d’esglésies, temples i monestirs arreu del territori. Algunes 
d’elles encara es mantenen obertes algunes, poques, hores al 
dia encara que no hi hagi cap celebració. 
 
Malgrat el confinament, hi ha moltes maneres de poder-les 
visitar des de casa. Vídeos, visites virtuals, explicacions i 
galeries online en són algun exemple. Us proposem una 
manera diferent de descobrir el patrimoni arquitectònic i 
cultural del nostre país, deixar-se sorprendre i potser fer una 
llista d’aquells temples, museus o monestirs a visitar un cop 
acabi el confinament. 
 
Sagrada Família 
El temple de la Sagrada Família és el més visitat presencialment a Catalunya. Ofereix , 
també, la possibilitat de visitar virtualment una desena d’espais del temple monumental, 
incloent-hi una vista privilegiada del punt més alt de les obres.   
 
Abadia de Montserrat 
L’Abadia de Montserrat permet visitar interiors i exteriors tant del Santuari com de la 
Basílica, fins als camins i itineraris a l’aire lliure pel Parc Natural. 
 
Santa Maria del Mar 
La Basílica de Santa Maria del Mar, al barri del Born de Barcelona, permet passejar-se per 
dins del temple i contemplar l’art gòtic del segle XIV.   
 
Museu Episcopal de Vic 
Començant per l’entrada del museu podem visitar, seguint l’itinerari que més ens interessi, 
les quatre plantes del Museu Episcopal de Vic accedint a totes les sales i col·leccions. 
Durant el confinament, el museu ha posat en marxa la campanya #elMEVaCasa. 
 
Catedral de Barcelona 
La Catedral de Barcelona ofereix una visita amb informació històrica i artística sobre els 
diferents espais del temple barceloní. 
 
Monestir de Poblet 
Un recorregut molt similar al de la Catedral de Barcelona és el que ofereix el Monestir de 
Poblet. Un indret ple d’història que recull diversos estils arquitectònics, una mostra del pas 
del temps al monestir. 
 
Catedral de la Seu d’Urgell 
La Catedral de la Seu d’Urgell permet, a més de visitar el centre històric de la ciutat, accedir 
als interiors i claustres de l’edifici. La visita compta amb una guia didàctica per als que en 
volen saber més.   

https://sagradafamilia.org/visita-virtual
https://www.google.es/maps/@41.4033258,2.1746228,2a,75y,27.1h,75.24t/data=!3m7!1e1!3m5!1sron3jD3GNG5RfFIli9A3WA!2e0!3e5!7i13312!8i6656
https://www.montserratvisita.com/ca/visita-virtual
http://www.santamariadelmarbarcelona.org/passeig-virtual/
http://www.santamariadelmarbarcelona.org/passeig-virtual/
https://www.museuepiscopalvic.com/ca/colleccions/tourvirtual
https://twitter.com/hashtag/elMevACasa?src=hashtag_click&f=live
https://catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=82&lang=ca
http://www.poblet.cat/index.php?Ng%3D%3D&LDIz
http://ciutatvirtual.laseu.cat/cat/inici.htm
https://twitter.com/sagradafamilia/status/1242839187835011073/photo/1
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Catedral de Tarragona 
A través dels vídeos i de la visita en tres 
dimensions podem visitar la catedral dedicada 
a Santa Tecla. El temple gòtic té una alçada 
de pràcticament 70 metres d’alt que juntament 
amb el claustre del segle XIII són més que 
remarcables. 
 
Catedral de Girona 
Aquest any no veurem grans catifes de flors a 
les escales que condueixen a la Catedral 
gironina, però sí que podem contemplar-la per 
dins i veure la vista completa del campanar. 
 
Museu Diocesà de Tarragona 
El Museu Diocesà de Tarragona, que obria la 
seva visita virtual a finals de l’any passat, 
permet fer tres tipus de vistes: la general en 3D, la immersiva recorrent l’espai i la vista en 
planta. La visita és compatible amb aquells que tingueu ulleres de realitat virtual a casa 
vostra. 
 
 

TERMINIS PRORROGATS PER A SUBVENCIONS I MEMORIAL 

CASSIÀ JUST 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Justícia. 30/03/2020 
 
Arran de la ràpida propagació de la Covid-19, totes les institucions han pres mesures per 
prevenir i contenir el virus i mitigar l’impacte sanitari, social i econòmic. A nivell administratiu, 
cal destacar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
En aquests moments, la Direcció General d’Afers Religiosos té oberts dos tràmits: 
 

• Presentació de sol·licituds i de justificació de la convocatòria de subvencions per 
al foment de la cultura religiosa i la promoció del diàleg interreligiós. 

• Presentació de candidatures per a la 8a edició del Memorial Cassià Just que té 
per objecte reconèixer persones i entitats que promouen la convivència interreligiosa 
i la llibertat de creences. 
 

D’acord amb la disposició addicional tercera del reial decret, sobre la suspensió de terminis 
administratius, un cop deixi d’estar en vigor l’estat d’alarma es disposarà de 8 dies hàbils 
per sol·licitar i justificar les subvencions i de 22 dies naturals per presentar candidatures al 
Memorial Cassià Just. 
 
Font oficial 
La Generalitat de Catalunya ha creat un portal que recull tota la informació ciutadana sobre 
les afectacions derivades de les mesures contra la propagació de la Covid-19. Aquesta web 
inclou una pàgina per estar al dia de les darreres actualitzacions de normes, protocols i 
recomanacions, informació per a professionals, recursos en diversos idiomes, etc. 

https://www.catedraldetarragona.com/videos-cat/
http://www.viajesvirtuales.es/catedral_basilica_de_tarragona_tarragona_tarragona_espana-132625-es.html
http://www.viajesvirtuales.es/catedral_basilica_de_tarragona_tarragona_tarragona_espana-132625-es.html
http://www.catedraldegirona.cat/ca/visita-virtual.aspx
http://www.catedraldegirona.cat/ca/visita-virtual.aspx
http://www.catedraldegirona.cat/ca/visita-360.aspx
https://my.matterport.com/show/?m=Hr7LDoGfDTi&utm_source=4
https://www.catalunyareligio.cat/ca/visita-virtual-museu-diocesa-tarragona
https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?lang=ca&id=BOE-A-2020-3692
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/
https://twitter.com/MEV_Vic/status/1244516677578039297/photo/1
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MANS UNIDES 
 

Benvolguts professors i professores: 
  

Davant aquesta nova i estranya situació de 
confinament en la qual ens trobem, des de Mans 
Unides, com ONG de desenvolupament que som, 
volem distreure-us, sensibilitzar-vos i fer-vos 
reflexionar sobre el nostre propòsit d'acabar amb la 
pobresa i la fam en el món en proposant tot una sèrie 
d'activitats per a fer amb els teus fills o alumnes. 
  
Us recordem que disposeu de materials educatius 
orientats a formar els nens i joves en l'educació 
per al desenvolupament a la secció de Recursos 
Educatius del nostre web. 

  
Gaudiu dels vídeos amb Les aventures de Super Pepo (de 4 a 12 anys), que 
transmeten als nens la realitat del món d'una manera divertida i els anima a fer-se 
protagonistes i "super herois" quotidians en la construcció d'un món millor i més feliç 
per a tots. I a partir dels 9 anys, de la nostra trilogia El Senyor dels Mosquis,  amb la 
seva midada diferent sobre la globalització. 

Llegiu amb els nens els contes que us oferim per a potenciar valors com la solidaritat, 
l'empatia, la responsabilitat, etc. en acostar-los la realitat de les persones que viuen 
als països del Sud i que lluiten, cada dia, per a millorar les seves vides. Els anirem 
publicant a les nostres xarxes, IG, FB i Twitter, principalment: seguiu-nos i gaudiu 
de les nostres propostes! Com a primícia, l'audioconte El pardal Valentí. 

Reflexioneu amb el nostre Festival de Clipmetratges (vídeos d'1 minut). Enguany 
sobre com la petjada ecològica que cada persona va deixant repercuteix en la vida 
de tots els éssers humans i, especialment, en la dels més empobrits. Admireu la 
creativitat dels nens i dels més grans en 
aquesta mirada conscient de la necessitat de 
cuidar el nostre planeta, casa comuna.Gaudiu 
de la gala online d'entrega dels premis escolars 
a Catalunya clicant aquí. 

 

 

CRISTIANISME I JUSTÍCIA OFEREIX MATERIALS PER 

APROFUNDIR AQUESTS DIES 
 
Cristianisme i Justícia 
3 abril 2020 
 
A causa de la situació d’emergència sanitària, Cristianisme i Justícia ha intensificat la seva 
presència a les xarxes socials i la publicació d'articles al blog sobre la situació actual. A 
més, amb l’etiqueta #CadaDiaUnQuadern ofereix diàriament la recomanació de quaderns i 
altres materials que ajuden a aprofundir en les temàtiques dels articles publicats aquests 
dies. Les publicacions del centre continuen en marxa i recentment ha publicat el 

https://mansunides.org/ca/edu/recursos-educatius
https://mansunides.org/ca/edu/recursos-educatius
https://www.youtube.com/watch?v=3qGPVoPCxcI&list=PLAf2-nEeqeuM1SO_BNDMFTStt6Axjz94T&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FHwLrXUd4NI&list=PLAf2-nEeqeuM1SO_BNDMFTStt6Axjz94T&index=30
https://www.instagram.com/mansunides/
https://www.facebook.com/mansunides/
https://twitter.com/mansunides
https://youtu.be/Ws7jr2F2nco
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/clipmetrajes/?videoscategory=cat-escuelas&vidtema=&orden=
https://youtu.be/aeqFHKiyO7c
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quadern: “Ser cristià a Europa”,de Víctor Codina. La seva versió en paper no es distribuirà 
fins que la situació de confinament ho permeti. 
 
Diàlegs Excepcionals  
En aquesta mateixa línia, Cristianisme i Justícia ha posat en marxa una 
nova iniciativa. Es tracta dels #DiálogosExcepcionales, entrevistes en 
directe a membres de l’equip, a través de facebook live, obertes a la 
participació de les persones que s’hi connecten. El primer diàleg va 
tenir lloc el dijous 26 de març, amb Pepe Laguna, teòleg, músic i 
pedagog, i va ser seguida per persones de tot el món.  
Aquest dijous 2 d’abril, el diàleg ha estat amb Sonia Herrera, doctora 
en comunicació audiovisual i especialista en estudis feministes. Ha 
parlat sobre maternitats, cures i confinament. El diàleg el podeu trobar al canal YouTube de 
Cristianisme i Justícia. 
 
Cap a un nou model de societat 
“Sabem que la magnitud de la crisi que vindrà sumat a la necessitat d’iniciar una transició 
cap a un nou model de societat es fa més evident que mai”. L’interrogant que es planteja 
és “si sabrem respondre amb criteris d’igualtat i redistribució”, afirma el centre.  
“La pandèmia ens ha obligat -diu el director del centre- a canviar l’horitzó de les nostres 
vides”. “Allò realment important es posa al centre i ens obliga a revisar els nostres valors i 
criteris”. Tot plegat mostra que “una conversió és necessària perquè veiem que les nostres 
vides no poden ser iguals després d’una pandèmia que tard o d’hora acabarà. La nostra 
proposta ha de passar per construir vides més sòbries i austeres. Que girin al voltant de la 
vulnerabilitat i la realitat dels últims i descartats, que no siguin depredadores del nostre 
planeta i la seva biodiversitat”. 
Podeu seguir les publicacions i activitats de Cristianisme i Justícia durant aquests dies a 
través de les seves xarxes socials: twitter i facebook. 
 

 
 

INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA 
 
L'Institut Borja de Bioètica-URL està seleccionant una sèrie d'articles de reflexió, així com 
Recomanacions Ètiques o protocols establerts en relació a la pandèmia Covid-19. 
Ho trobareu a: 
 
https://www.iborjabioetica.url.edu/ca/comunicacio/recursos-etics-sobre-el-coronavirus-
covid-19 

https://www.cristianismeijusticia.net/canal-youtube
https://www.cristianismeijusticia.net/canal-youtube
https://twitter.com/cijusticia
https://www.facebook.com/cristianismeijusticia
https://www.iborjabioetica.url.edu/ca/comunicacio/recursos-etics-sobre-el-coronavirus-covid-19
https://www.iborjabioetica.url.edu/ca/comunicacio/recursos-etics-sobre-el-coronavirus-covid-19
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FECC  núm. 765   Data: 30.03.2020 
 

FECC 06.04.2020 núm.   766 

 
La Pasqua del Coronavirus 
 
El fecc informa que teniu a la pantalla és el darrer del trimestre, enguany un dilluns més 
tard del que ha estat habitual en anys anteriors, en un trimestre en el qual la pandèmia ha 
interromput sobtadament l’activitat escolar habitual i resta integrada en la nostra història 
personal i col·lectiva. 
La Setmana Santa que avui iniciem i aquesta Pasqua que s’apropa seran per sempre més 
la Setmana Santa i la Pasqua del Coronavirus, la Pasqua del Covid-19. Ens obrim als dies 
sants des dels nostres llocs de confinament. Set dies en què recordarem i reviurem l’amor 
i el lliurament de Jesús, la seva passió, mort i resurrecció. 
Celebrarem que Jesús, l’home bo, va ser condemnat injustament. Un misteri que ens 
depassa, que és el nucli de la nostra salvació. El Fill dona la vida per nosaltres en un misteri 
que s’inicia en la lliçó del lavatori dels peus als deixebles, que passa per la gran solitud i 
gran abandonament de la passió i mort en la creu i culmina en la resposta del Pare a la 
fidelitat i a l’esperança, la Resurrecció. Passió, mort i resurrecció, un cicle que es repeteix, 
una i altra vegada, en la vida de les persones i de les comunitats humanes. Situacions de 
soledat, sofriment, malaltia, incomprensió, tracte injust, mentida, misèria, pandèmia, 
violència, mort... És ben cert, però no hem d’oblidar, també, que el final de la Passió no és 
la mort a la creu, sinó la Resurrecció. Aquests dies experimentem sentiments nous. Els 
impactes dels mitjans de comunicació trasbalsen, també els esdeveniments en el nostre 
entorn. Generen preguntes de difícil resposta: fins quan? Per què? I després amb quines 
conseqüències? El patiment de les persones, el nostre patiment, el patiment del món, és 
patiment compartit amb Jesús i, en l’horitzó, la Resurrecció de Jesús. Mai perdem, doncs, 
l’esperança. El nostre dolor i el de la humanitat sencera forma part del dolor que ens salva, 
el dolor de Jesucrist. Amb Ell i en Ell hi ha una llum d’esperança! Bon recorregut pasqual 
tot cercant-la i seguint-la!! 
 

 

 

Contacta amb nosaltres 
Lluís Serra Secretari general de l’URC sec.urc@confer.es 

 Director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 

 Dilluns a divendres: 09.00 – 13.00  

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