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"Quan em sento aclaparat, em recordo de vós, Senyor” Salm 41

Nous camins cap a l’esperança

D’entrada

Oblit
He tingut l'oportunitat d'acompanyar telefònicament algunes persones malaltes de Covid19. Ara penso en una religiosa, que ha viscut en aïllament dins de l'espai reduït de la seva
habitació durant més de quatre setmanes. Sense testos ni proves mèdiques, perquè des
dels serveis sanitaris en feien el seguiment exclusivament per telèfon. Dolor físic,
cansament, malestar... Sense poder evitar una sensació d'abandonament. Els mesos de
març i abril el coronavirus es va mostrar ingovernable i, en
més d'una ocasió, els hospitals es van colapsar. Les
converses que he mantingut amb ella m'han permès
detectar-ne la qualitat personal i espiritual, sense renunciar
ni a un àtom de lucidesa. Els descobriments que feia d'ella
mateixa, el retorn al que és essencial sense cap distracció,
l'experiència que genera aprenentatges, la nova relació
amb Déu... eren tan suggeridors, que no podien caure en
l'oblit. Li vaig suggerir que els escrivís, que els anotés. Eren
massa importants per reduir-los a un parèntesi. A més, convenia recollir-los en calent. Més
tard, tindrà temps de llegir-los, de reflexionar-los, d'extreure'n un aprenentatge. Quan
s'esfondren les torres, sigui pel motiu
que sigui, s'arriba a la zona zero.
Plataforma privilegiada per veure les
coses des d'una altra perspectiva: la
perspectiva de la profunditat, sense
excloure la sensació angoixant de
l'abisme.
La desescalada ha donat imatges de
fugida. Ganes d'abandonar el
confinament, de tornar a la normalitat,
de restablir els llaços en comptes
d'aprofundir-los. L'oblit és una
resposta errònia i una gran oportunitat
perduda. Es parla de reconstrucció.
Objectiu insuficient, perquè es manté el model sense qüestionar-lo. Aquest no és el camí.
Hi ha realitats que cal mantenir. Per exemple, no es poden perdre els drets que també s'han
posat en quarantena durant aquests mesos. Hi ha realitats que s'han d'acabar, que no s'han
de repetir. Altres realitats han d'obrir noves possibilitats. Amb l'oblit, no s'aconsegueix res
d'això..

Reunió de la Junta directiva
Avui, a les 4 de la tarda, la junta directiva de l’URC es reunirà una vegada més en aquest
temps de pandèmia en format de videoconferència
Lluís Serra Llansana
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EN TEMPS DE PANDÈMIA

“Treballem conjuntament per a una
represa que no deixi ningú enrere
Missatge dels bisbes europeus
La situació de l’Església a Europa es va situar al centre del debat, juntament amb les
perspectives de futur en el context crític vinculat a la pandèmia causada pel virus SARS-CoV19. Reflexionant sobre les possibilitats de cooperació en aquest context, les dues
presidències CCEE i COMECE van analitzar els efectes de la pandèmia sobre les nostres
comunitats civils i eclesials, identificant les perspectives de futur de la vida de l’Església a
Europa.

En renovar la proximitat de l’Església envers tots els que lluiten contra la pandèmia -les
víctimes, les seves famílies i tots els treballadors sanitaris, els voluntaris i els fidels que han
estat i estan a la primera línia, tenint cura dels afectats i aportant-los socors- els Bisbes han
manifestat la seva preocupació “per la crisi econòmica i la consegüent pèrdua d’un gran
nombre de llocs de treball”, amb l’esperança que, a Europa, “es treballi conjuntament per una
represa que no deixi ningú enrere”.
En tot aquest temps de crisi, en què es van experimentar els grans límits de l’individualisme,
les dues Presidències van subratllar el paper central que ha tingut la família, “veritable cèl·lula
de solidaritat i de compartició, però també un lloc per pregar units. Invertir en la família –
continuen– és el primer pas cap a una justa recuperació social, econòmica i eclesial”.
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Agraint a tants sacerdots el servei crucial i generós realitzat en aquest període, alguns fins i
tot donant vida, els participants han analitzat el paper que van tenir els mitjans de comunicació
socials per a la pregària i les celebracions en streaming, preguntant-se sobre les noves
formes de pràctica religiosa, de relacions, de presència i d’intercanvi de la fe -un fenomen
que ens convida a avaluar la possibilitat de donar un nou significat a la fe i a l’Església; i
també a treballar per fer que molts fidels redescobreixin l’element de plena sacramentalitat
de les celebracions religioses viscudes dins dels llocs de culte, que l’ús de les noves
tecnologies no pot assegurar.
També ens vam centrar en la forta limitació imposada a la llibertat religiosa en el context del
tancament dels llocs de culte i la prohibició de les litúrgies, invocant el restabliment de les
relacions normals Església-Estat basades en el diàleg i el respecte dels drets fonamentals.
A causa de les mesures cautelars en matèria sanitària, la reunió es va celebrar per
videoconferència.
A la reunió hi van participar els dos presidents Cardenal Angelo Bagnasco (CCEE) i Cardenal
Jean-Claude Hollerich SJ (COMECE), i també tots els membres de les dues presidències, el
Card. Vincent Nichols (Westminster) i el bisbe Stanisław Gądecki (Poznan ) per CCEE i els
bisbes Mariano Crociata (Latina), Noel Treanor (Down i Connor), Jan Vokal (Hradec Králové)
i Franz-Josef Overbeck (Essen) per la COMECE, juntament amb el Nunci Apostòlic davant la
Unió Europea, S.E. Mons. Alain Lebeaupin.
Sant Gallen, 4 de juny de 2020
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Una vida religiosa más humana y
más compartida
Prior General a los hermanos y hermanas de la Orden
Queridos hermanos y hermanas:
Caminar en unidad fraterna es la condición
necesaria para responder, como agustinos, a las
exigencias de este tiempo marcado por la
pandemia del Covid-19 cuyas consecuencias
sociales y económicas ya podemos advertir. No
cabe duda de que juntos somos más fuertes a la
hora de afrontar los desafíos. Solo unidos
seremos capaces de abrir horizontes nuevos
jamás pensados, crear esperanzas casi perdidas
y alcanzar nuevas metas. "La bondad es una
posesión que se dilata tanto más cuanto con más
concordia domina el amor individual de los que
la poseen. Es más, no será capaz de esta
posesión el que no quisiera tenerla en común; y
la verá tanto más acrecentada cuanto más ame
en ella al que la condivide" (La Ciudad de Dios
15,5).
Con este deseo de caminar juntos, potenciando una mayor relación entre todos a través de
los medios de que disponemos, el Consejo General de la Orden quiere iniciar un nuevo
camino con las circunscripciones, las comunidades y los hermanos, para afrontar la realidad
que está surgiendo a causa de la pandemia y sus consecuencias: personales, sociales,
pastorales, estructurales .
El deseo del Consejo General es el de impulsar una comunicación más fluida con los
hermanos de la Orden a diferentes niveles, comenzando con los Superiores Mayores . A
través de las nuevas tecnologías hemos iniciado un diálogo con ellos para conocer la
situación, intercambiar ideas y experiencias y ayudar en la toma de decisiones.
No caben miradas nostálgicas al pasado; es imposible retomar la situación anterior, como
si todo hubiera sido un mal sueño. El mundo ha cambiado y la realidad que estamos
viviendo nos exige reaccionar de manera adecuada, coherente y responsable. Para ello
considero imprescindible potenciar la comunión : entre nosotros y en Cristo Resucitado. Y,
desde ahí, responder. "El único Cristo lo forman la cabeza y el cuerpo, es decir, la cabeza
con su cuerpo... Mostrad, pues, que sois un cuerpo digno de tal cabeza" (Sermón 341,
11.13).
Podemos utilizar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, compartir materiales que
nos ayuden a todos y que los hermanos ponen a nuestra disposición. El Instituto de
Espiritualidad Agustiniana nos ofrece un documento titulado "El tiempo de la esperanza ".
En él se reflexiona sobre la situación actual y sus retos, desde una perspectiva cristiana y
agustiniana. Es un documento serio, profundo y sugerente. Creo que conviene que cada
uno de nosotros lo leamos con tranquilidad y
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reflexionemos sobre sus diferentes propuestas. También se puede estudiar a nivel
comunitario y circunscripcional, con la ayuda pedagógica que ofrece.
Es solo una propuesta abierta, un material de trabajo. Cada uno verá la conveniencia y el
modo de utilizarlo. Sabemos que las situaciones culturales, sociales, religiosas, económicas
y relacionales son muy diferentes en cada parte de la Orden. Y esto constituye una riqueza
si se vive en comunión. A nosotros nos corresponde continuar el diálogo, extraer ideas que
nos pueden ayudar a caminar, como cristianos y como agustinos, en este momento de la
historia. Y concretarlas en las opciones y en las decisiones que todos debemos tomar,
según las circunstancias de tiempo, lugar y cultura, en consonancia con nuestro carisma
(cf. CC 16).
Al mismo tiempo, os animo a enviar las aportaciones, reflexiones y propuestas que puedan
ser útiles para todos los hermanos y hermanas de la Orden. Buscarnos compartir la vida
desde una mayor comunión, favorecer el diálogo para servir mejor a la Iglesia y a los
hombres de nuestro tiempo. Por eso desearía que nuestras opciones y nuestras decisiones
fueran valientes, arriesgadas, renovadoras, en todo momento guiadas por el Evangelio.
En este camino debemos implicarnos todos: Consejo General, Comisiones Generales,
Superiores Mayores, Consejos Provinciales y Vicariales, Delegaciones, Organismos
regionales, comunidades de la Orden, hermanos religiosos, hermanas de vida
contemplativa y Fraternidades laicales. El camino es de todos y para todos. Y el reto
también.
El Santo Padre nos pide insistentemente "tocar la carne de Cristo en las personas que
sufren". Esta necesaria apertura a lo humano nos sitúa ante los muchos conflictos que están
surgiendo y surgirán en los próximos años, en los que, sin duda, con la ayuda de Dios,
tendremos que sanar muchas heridas y enfrentamos a situaciones complejas y
deshumanas.
Quiero agradecer al Instituto de Espiritualidad
Agustiniana, especialmente a su presidente y a su
Comité Ejecutivo, la gran ayuda que nos está
ofreciendo en estos tiempos de oscuridad. Los
materiales que nos envían (oraciones, reflexiones,
orientaciones) están resultando muy útiles para
muchas comunidades y muchos hermanos. Sin
compartir la fe no podemos vivir la comunión y sin
comunión no vivimos la fraternidad agustiniana y
entonces la desesperanza se hace más fuerte.
Tengamos siempre presente que "la comunidad
agustiniana está llamada a ser un signo profético
en este mundo, de modo que su vida fraterna sea
fuente de comunión y motivo de esperanza" (CC
33).
Que María, Madre del Buen Consejo, ilumine nuestro camino e interceda por nosotros ante
el Hijo muerto y Resucitado.
Roma, 26 de mayo de 2020
P. Alejandro Moral Antón
Prior General OS.A.
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Una visita indeseable
Dolores Aleixandre
Después de haber dedicado esta columna en
diciembre del año pasado a ensalzar la proximidad
como valor por excelencia del Evangelio y poner
como hoja de perejil la categoría distancia, me da
la sensación de que esta última ha decidido
vengarse y se ha plantado ante nosotros en plan
chulo diciendo: – “Con que indeseable, ¿eh? Pues
aquí me tenéis entre vosotros, y además para rato”. Me la imagino como si fuera Celia
Gámez cantando aquel chotis de después de la guerra: “¡Ya hemos pasao! decimos, los
facciosos! ¡Ya hemos pasao! gritamos, los rebeldes! ¡Ya hemos pasao! y estamos en el
Prado mirando frente a frente a la señá Cibeles!”
Inútil discutir o darle vueltas: la distancia ha venido y punto, y no nos queda otro remedio
que tomar medidas para aprender a manejarla y a incorporarla a nuestra vida de la manera
menos dañina posible. Sus peligros son evidentes: al distanciamiento físico (“que solo se
me acerquen a un metro”), puede seguir el social (“que no me vengan con más problemas
que yo ya tengo los míos”) y después el emocional (“miro a mi alrededor y siento a la gente
como una amenaza”…). Escribía hace poco Martín Caparrós en El País: “Cualquiera puede
estar infectado, leproso sin saberlo, sin signos distintivos y entonces lo que siempre fue una
forma de discriminación se convierte en puro miedo indiscriminado. Por lo tanto no hay que
acercarse a nadie. Hay una forma nueva de sociabilidad que, hace dos meses, habríamos
calificado de asocial”.
Por si a alguien le sirve, les propongo dos remedios a los que me voy agarrando en este
momento. El primero es la recomendación de Alberto Cortez (hoy tengo un punto
filarmónico) en ‘Distancia’ (https://www.youtube.com/watch?v=CwjDnnqvtYs, gentileza de
la autora): “¿Dónde estarán los amigos, distancia, mis compañeros de juegos? ¿Quién sabe
dónde se han ido, distancia, lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas, distancia,
les contaré mi secreto, que sigo amando a mi tierra, distancia, aunque me encuentre tan
lejos. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento”.
Me he permitido modificar un poco la letra dejándola así: “…Que sigo amando a la gente,
distancia, aunque sea desde lejos… Un corazón sin distancia, quisiera, para contar lo que
siento…” Por ahí va la cosa, me parece: cuidar “un corazón sin distancia”, para que supla
la expresión del afecto y la cordialidad por vía táctil.
El otro remedio es desplazar el tacto hacia la mirada para hacerla ardiente: Jesús, cuando
vio al leproso aún lejos, “se conmovió” (Mc 2, 41) y, aunque después “extendió la mano y
le tocó”(hoy le hubieran puesto una multa), aquella mirada cálida había ido por delante y
casi le había curado sola. Y a aquel chaval inquieto y buscador que se le acercó,
(economista por Harvard, startups de alto impacto…) Jesús “le miró con cariño” y le invitó
a seguirle. (Mc 10,21). La cosa no acabó bien porque el chico le sonó el móvil (“perdona,
es un zoom importante con gente de Silicon Valley…”) y luego ya se lio con otras cosas y
no volvió. Pero estoy segura de que la mirada de Jesús se quedó en stand by esperándole
por si acaso se arrepentía. En fin, que estamos en un cuerpo a cuerpo con la distancia y
hay que unir recursos. Quien disponga de alguno, que lo comparta.
https://www.alandar.org/hemeroteca/okupemos-la-casa/una-visita-indeseable/
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"Quan canvien els rols en
l’atenció als malalts"
Testimoniatge del germà Miguel Martín, OH
De vegades canvien els rols en l’atenció als malalts. Això és el que li ha passat al germà de
Sant Joan de Déu Miguel Martín, quan ha tingut de canviar la bata pel pijama, com a malalt
de Covid-19. Ens fa do de la seva experiència vital
:

Mai vaig pensar que em tocaria a mi. Tota la meva vida en hospitals, però els malalts eren
“altres”. Vaig arribar a assumir que potser em podria afectar aquest virus tan estrany, però
de manera asimptomàtica, cosa que alguns vaticinaven que seria el més freqüent. Un parell
de tardes seguides tinc febre. El dia abans de Sant Josep em fan la prova i dono positiu.
Quina casualitat! El dia del sant a qui jo cada nit, abans d’anar a dormir, li demano “una
bona mort”, ja que per alguna cosa n’és el patró. Seguia convençut que el curs de la meva
malaltia seria lleu. Després de set dies reclòs a la meva habitació noto que la meva
respiració no és normal. M’examina la doctora i m’ingressa en una planta de l’Hospital Sant
Joan de Déu. Em fan una placa de pulmó i, mitja hora més tard, de nou la doctora em
comunica: “Anem a la UCI”. Era el 25 de març, l’Anunciació a Maria. En el meu interior vaig
pronunciar el meu “que es compleixi en mi la teva paraula” més autèntic de la meva vida.
Tretze dies a la UCI: ventilació no invasiva, que, com que no donava prou resultat, es va
substituir per la ventilació mecànica (intubació); medicació diversa, sedants per a la son que
em fan viure autèntics malsons nocturns… fins que començo a remuntar, em treuen el tub,
ja puc respirar per mi mateix, equilibren el meu organisme. I el dia 8 d’abril a la nit m’envien
a planta amb la prova del coronavirus ja negativa. Passo nou dies a la planta de l’Hospital,
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reposant el cos i l’esperit. M’impressiona veure el Papa Francisco per TV en el Via Crucis
de Divendres Sant. Davant d’una Plaça de Sant Pere absolutament buida…
La meva setmana de Passió, la meva Setmana Santa i la meva Pasqua de Resurrecció
més viscudes en pròpia carn! La meva oració, sobretot a la UCI, es reduïa a dos breus
pregàries. Una d’elles del mateix Jesús: “A les teves mans confio el meu esperit… ‘i el meu
cos'”. L’altra, presa de l’oració a la Verge del Pilar que cada dia reso en començar la jornada
-com a bon aragonès que sóc-: “…concedeix-nos per intercessió de la Mare de Déu,
FORTALESA en la fe, SEGURETAT en l’esperança i CONSTÀNCIA al amor”.

Dues lliçons se m’han gravat d’aquesta experiència que ha marcat la meva vida. La primera,
més de tall antropològic: els límits entre la vida i la mort són molt febles. Jo vaig caminar,
fent equilibris, per entre mig d’ells. I la segona és que mai, ni en els pitjors moments, em
vaig sentir fora de la mà del Pare. No dic que no tingués por, però sí que sempre em vaig
sentir en un clima de pau i serenitat que no eren propietat personal sinó d’Algú que me les
regalava.
Sempre havia vist l’hospital des de la meva bata blanca. En canvi, observat des del pijama,
i en alguns moments des dels bolquers (que de tot hi va haver), vaig descobrir, al costat de
la gran capacitat científica i tècnica, la gran talla humana de la pràctica totalitat dels
professionals, fos quina fos la seva missió. Les seves mirades càlides i somrients, les seves
paraules sempre plenes d’ànim, la seva discreció…
Veritables bons samaritans als qui tant dec i dels qui tant he après… i això després d’haver
passat gairebé tota la meva vida en un hospital… però amb bata!
https://bisbatsantfeliu.cat/de-la-bata-al-pijama/

VIDEO 3 minuts 29 segons
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Webinar Postcoronavirus
Revista Vida Religiosa

¿QUÉ DICE DE LA VIDA CONSAGRADA LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS?
Por Vida Religiosa
8 junio, 2020
(Oficina de Comunicación claretianos.es). De la crisis sanitaria se desprende un reto para
los consagrados. Con el movimiento personal restringido y el miedo al contagio, la población
está transformando sus preguntas, incluidas, cómo no, las últimas y fundamentales. Los
religiosos también se han visto obligados a aparcar sus agendas, convocatorias, encuentros
y capítulos, relativizando lo accesorio y centrándose en lo fundamental. Ahora que en
algunos países las cifras nos indican que estos últimos días se está logrando frenar la
hemorragia por donde se iba tanta vida, y los expertos y gobernantes nos conminan a ir
pensando en la vuelta a una cierta normalidad, urge una vida consagrada que tenga
sustancia que aportar a una sociedad que tiene mucho por reparar. “La revista Vida
Religiosa ha acompañado este proceso, de confinamiento y desescalada, desde el respeto
y la reflexión”, afirma Luis Alberto Gonzalo Díez, director de esta veterana publicación. Así,
recapitulando los tres últimos números, resume: “en abril abríamos los ojos para ver que
«mañana nada será igual»; en mayo, descubríamos «el nuevo escenario», y en junio,
acompañamos la vuelta a la vida. Hoy toca dar un paso más.”
Y con el fin de favorecer el intercambio de ideas sobre este asunto, persuadiendo sobre los
aspectos innegociables de la vocación del consagrado y el momento post-pandemia que
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estamos viviendo, la revista Vida Religiosa organizó un coloquio digital, bautizado con el
nombre de ‘webinar’, en el que participó José Cristo Rey García Paredes, misionero
claretiano, teólogo y parte del equipo directivo. Del religioso jiennense se puede decir que
sería casi imposible hacer un recuento de sus publicaciones, aunque en su presentación a
este seminario fue desvelado un secreto: su última obra está en imprenta, se titula ‘Lo que
el Espíritu ha unido’ y en ella se nos ofrecerá otra visión del matrimonio y la familia que a
nadie dejará indiferente. También se pudo contar con Daniela Cannavina, capuchina de la
M. Rubatto, argentina y actualmente Secretaria general de la CLAR, al servicio de la vida
consagrada en América y el Caribe. El panel de expertos se completó con la presencia del
Secretario General de la Unión de Superiores Generales, el religioso marista Emili Turú.
Por último, se conectó también como ponente Xiskya Valladares, nicaragüense, afincada
en España, directora de comunicación en la escuela Superior de Magisterio que su
congregación, las religiosas de la Pureza de María, tienen en Palma de Mallorca.
Los contertulios coincidieron en conclusiones enjundiosas y sólidas, y apuntaron a una
nueva fraternidad que las comunidades tienen que asumir, reconociéndose en sus
contemporáneos y aprendiendo junto a los laicos en misión compartida. Otro de los ejes del
discurso de estos expertos giró en torno a la pedagogía y las relaciones entre consagrados
de una misma comunidad, pues lejos de atenuar problemas personales, durante el
confinamiento éstos se han visto acentuados y reclaman de soluciones más llenas de
humanidad. Para finalizar, los participantes a este encuentro armonizaron posturas que
hicieran volver a la primera visión de congregación que soñaran los fundadores. “Volvamos
a una visión de comunidad nacida para la misión”, resolvieron al unísono.
El esquema de la organización del seminario online se dispuso a partir de diez minutos para
la charla de cada uno de los ponentes y más de media hora en la que los participantes
fueron formulando cuestiones por escrito a través del chat, y que posteriormente se
respondieron con rigor. “Pero como suele ocurrir cuando se está a gusto, se nos fue el
tiempo de las manos y se acabó alargando bastante más”, apostilla Díez. Las cien plazas
para asistir a este encuentro digital fueron cubiertas rápidamente, y “sale solo pedir una
segunda edición, probablemente en este mismo mes de junio”. “Lo que ha quedado patente
es que hay que seguir trabajando sobre los puntos en los que se va a concretar la respuesta
de los consagrados, en lo que hemos descubierto a partir del confinamiento, y en cómo
saldremos a partir de ahora a la calle. Ha habido un proceso importante que ha sido vivido
en la intimidad de cada persona y que creemos que ha llegado el momento de que vea la
luz y dé fruto”, finaliza el claretiano.
WEBINAR 1 hora 30 minuts i 52 segons
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Pandèmia i fraternitat universal
Pontifícia Acadèmia per a la Vida
Nota sobre l’emergència covid-19
Tota la humanitat està posada a prova. La pandèmia de Covid-19 ens posa en una
situació de dificultat sense precedents, dramàtica i d'abast mundial: la seva repercussió en
la desestabilització del nostre projecte de vida creix cada dia més. L'omnipresència de
l'amenaça posa en dubte les evidències que, fins ara, en els nostres sistemes de vida,
resultaven evidents. Estem experimentant dolorosament una paradoxa que mai no hauríem
imaginat: per sobreviure a la
malaltia hem de aïllar-nos els uns
dels altres, però si aprenguéssim
a viure aïllats els uns dels altres
ens adonaríem de l'essencial que
és per a les nostres vides viure
amb els altres.
Enmig de la nostra eufòria
tecnològica i gerencial, no ens
trobem socialment i tècnicament
preparats davant la propagació
del contagi: hem tingut dificultats a
reconèixer i a admetre el seu
impacte. I fins i tot ara, estem
lluitant fatigosament per aturar la
seva propagació. Però també observem una manca de preparació –per no dir resistència–
en el reconeixement de la nostra vulnerabilitat física, cultural i política davant el fenomen,
si considerem la desestabilització existencial que està causant. Aquesta desestabilització
està fora de l'abast de la ciència i de la tècnica del sistema terapèutic. Seria injust –i erroni–
carregar als científics i tècnics amb aquesta responsabilitat. Al mateix temps, és certament
indiscutible que, a més de buscar medicaments i vacunes, és igualment urgent adquirir una
major profunditat de visió, així com una major responsabilitat en la contribució reflexiva al
significat i els valors de l'humanisme. Això no és tot. L'exercici d'aquesta profunditat i
d'aquesta responsabilitat crea un context simbòlic de cohesió i unitat, d'aliança i fraternitat,
en raó de la nostra humanitat compartida, que, lluny de menysprear la contribució dels
homes i dones de la ciència i de govern, sosté i assossega en gran mesura la seva tasca.
La seva dedicació, que ja val la justificada i commovedora gratitud de tots, ha de certament
ser enfortida i valorada.
En aquesta línia, la Pontifícia Acadèmia per a la Vida, que pel seu mandat
institucional promou i dóna suport a l'aliança entre la ciència i l'ètica en la recerca del millor
humanisme possible, desitja contribuir amb el seu propi aportació reflexiu. Per tant,
l'Acadèmia es proposa situar alguns dels elements distintius d'aquesta situació dins d'un
esperit renovat que ha de nodrir la sociabilitat i la cura de la persona. Finalment, la
conjuntura excepcional que avui dia desafia la fraternitat de la humana communitas s'ha de
transformar en una oportunitat perquè aquest esperit d'humanisme modeli la cultura
institucional en el temps ordinari: en el si dels pobles individuals, a la cordialitat dels vincles
entre els pobles.
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Solidaris en la vulnerabilitat i en els límits
En primer lloc, la pandèmia posa en relleu amb una duresa inesperada la precarietat
que marca radicalment la nostra condició humana. En algunes regions del món, la
precarietat de l'existència individual i col·lectiva és una experiència quotidiana, a causa de
la pobresa que no permet que tothom tingui accés a l'atenció mèdica, encara que estigui
disponible, o als aliments en quantitats suficients, que no falten en tot el món. En altres parts
de món, les zones de precarietat s'han anat reduint progressivament gràcies als avenços
de la ciència i la tecnologia, fins al punt
de fer-nos il·lusions que som
invulnerables o que podem trobar una
solució tècnica per a tot. No obstant
això, per molt esforç que fem, no ha
estat possible controlar l'actual
pandèmia ni tan sols en les societats
més desenvolupades econòmicament
i tecnològicament, on ha superat la
capacitat dels laboratoris i estructures
sanitàries. Les nostres optimistes
projeccions del poder científic i
tecnològic a la nostra disposició ens han permès potser imaginar que seríem capaços de
prevenir la propagació d'una epidèmia mundial d'aquesta magnitud, convertint-la en una
possibilitat cada vegada més remota. Hem de reconèixer que no és així. I avui dia la situació
també ens porta a pensar que, juntament amb els extraordinaris recursos de protecció i
cura que el nostre progrés acumula, també hi ha efectes secundaris de la fragilitat del
sistema que no hem vigilat prou.
En qualsevol cas, aquesta traumàtica situació ens sembla deixar clar que no som
amos del nostre propi destí. I fins la ciència mostra els seus propis límits. Ja ho sabíem: els
seus resultats són sempre parcials, ja sigui perquè es concentra –per conveniència o per
raons intrínseques– en certs aspectes de la realitat deixant fora altres, o pel propi estat de
les seves teories, que són, en tot cas, provisionals i revisables. Però en la incertesa que
estem experimentant enfront de la covid-19 hem captat, amb una nova claredat, la
gradualitat i la complexitat que requereix el coneixement científic, amb les seves exigències
de metodologia i verificació. La precarietat i els límits del nostre coneixement també
semblen globals, reals, comuns: no hi ha arguments reals per donar suport a la presumpció
de civilitzacions i sobiranies que es consideren millors i que poden escapar de la
retroalimentació. Resulta palpable com tots estem estretament connectats: de fet, en la
nostra exposició a la vulnerabilitat som més interdependents que en el nostre aparell
d'eficiència. El contagi s'estén molt ràpidament d'un país a un altre; el que li passa a algú
es converteix en quelcom decisiu per a tothom. Aquesta conjuntura fa que el que sabíem
sigui encara més evident immediatament, sense fer-nos-en responsables adequadament:
per bé o per mal, les conseqüències de les nostres accions sempre recauen sobre els altres.
Mai no hi ha actes individuals que no tinguin conseqüències socials: això s'aplica als
individus, el mateix que a les comunitats, les societats, les poblacions individuals. El
comportament temerari o imprudent, que aparentment només ens concerneix a nosaltres,
esdevé una amenaça per a tots aquells que estan exposats al risc de contagi, sense que
això afecti potser ni tan sols els subjectes d'aquest comportament. Així doncs, descobrim
que la incolumitat de cada individu depèn de la de tots.
El brot d'epidèmies és certament una constant en la història de la humanitat. Però no
podem eludir les característiques de l'amenaça actual, que ha demostrat estendre la seva
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omnipresència en la nostra forma de vida actual i saber esquivar tota protecció. Hem de
prendre nota dels efectes del nostre model de desenvolupament, amb l'explotació de zones
forestals fins ara intactes on resideixen microorganismes desconeguts per al sistema
immunològic humà, amb una ràpida i extensa xarxa de connexions i transport en un radi
ample. És probable que trobem una solució per a allò que ens està atacant ara. Tanmateix,
haurem de fer-ho sabent que aquest tipus d'amenaça està acumulant el seu potencial
sistèmic a llarg termini. En segon lloc, haurem d'abordar el problema amb els millors
recursos científics i organitzatius que disposem: evitar l'èmfasi ideològic en el model de
societat que fa coincidir la salvació i la salut. Sense haver de ser considerades com una
derrota de la ciència i la tècnica –que sens dubte sempre hauran d’entusiasmar amb el seu
progrés, però al mateix temps ens obliguen també a conviure humilment amb les seves
limitacions– la malaltia i la mort són una profunda ferida per als nostres més estimats i
profunds afectes: que, però, no han d’imposar-nos l'abandonament de la seva justícia i la
ruptura dels seus llaços. Ni tan sols quan hem d'acceptar la nostra impotència per a complir
l'amor que porten en si mateixos. Si la nostra vida és sempre mortal, esperem que el misteri
d'amor sobre el qual aquesta resideix no ho sigui.
De la interconnexió de facto a la solidaritat desitjada

Ara, més que mai, en aquesta terrible conjuntura, som cridats a prendre consciència
d'aquesta reciprocitat sobre la qual reposen les nostres vides. Adonar-se que cada vida és
una vida comuna, és la vida d'uns i altres. Els recursos d'una comunitat, que es nega a
considerar la vida humana com un únic fet biològic, són un bé preciós, que també
acompanya responsablement totes les activitats necessàries d’atenció. Potser hem
erosionat descuidadament aquest patrimoni, la riquesa marca la diferència en moments
com aquest, subestimant greument els béns relacionals que aquest patrimoni és capaç de
compartir i distribuir en moments en què els llaços emocionals i l'esperit comunitari es posen
a prova, precisament per les necessitats bàsiques per a protegir la vida biològica.
Dues formes de pensar bastant grolleres, que s'han convertit en sentit comú i punts
de referència pel que fa a la llibertat i els drets, són qüestionades. La primera és "La meva
llibertat acaba on comença la de l'altre". La fórmula, ja perillosament ambigua en si mateixa,
és inadequada per a la comprensió de l'experiència real i no és casualitat que sigui afirmada
pels qui estan en posició de força: les nostres llibertats sempre s'entrellacen i se
superposen, per bé o per mal. Cal, més aviat, aprendre a fer-les cooperar, en vista al bé
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comú i superar les tendències, que fins i tot l'epidèmia pot alimentar, de veure en l'altre una
amenaça "infecciosa" de la qual convé distanciar-se i un enemic del qual cal protegir-se. La
segona: "La meva vida depèn únicament i exclusivament de mi". Això no és així. Som part
de la humanitat i la humanitat és part de nosaltres: hem d'acceptar aquestes dependències
i apreciar la responsabilitat que ens fa participants i protagonistes. No hi ha cap dret que no
tingui com a implicació un deure corresponent: la coexistència d’allò que és lliure i igual és
un tema exquisidament ètic, no tècnic.

Per tant, som cridats a reconèixer, amb nova i profunda emoció, que estem
encomanats l'un a l'altre. Mai abans la relació de les atencions no s'havia presentat com el
paradigma fonamental de la nostra convivència humana. La mutació de la interdependència
de facto a la solidaritat desitjada no és una transformació automàtica. Però ja tenim diversos
signes d'aquest canvi cap a les accions responsables i el comportament fraternal. Ho veiem
amb especial claredat en la dedicació dels treballadors de la sanitat, que posen
generosament totes les seves energies en acció, de vegades fins i tot a risc de la seva
pròpia salut o vida, per alleujar el sofriment dels malalts. La seva professionalitat es
desplega molt més enllà de la lògica dels vincles contractuals, cosa que demostra que el
treball és sobretot una esfera d'expressió de significats i valors, i no solament una
"mercaderia" que s'intercanvia per una remuneració. Però això també s'aplica als
investigadors i científics que posen les seves habilitats al servei de les persones. La
determinació de compartir els punts forts i la informació ha permès establir ràpides
col·laboracions entre les xarxes de centres de recerca per als protocols experimentals que
determinen la seguretat i l'eficàcia dels fàrmacs.
Al costat d'ells cal no oblidar totes aquelles dones i tots aquells homes que cada dia
trien positivament i valentament protegir i alimentar aquesta fraternitat. Són les mares i els
pares de família, la gent gran i els joves; són les persones que, fins i tot en situacions
objectivament difícils, continuen fent la seva feina amb honestedat i consciència; són els
milers de voluntaris que no han cessat el seu servei; són els responsables de les comunitats
religioses que segueixen servint a les persones que els han estat confiades, fins i tot a costa
de les seves vides, com han posat en relleu les històries de molts sacerdots italians que
han mort per la Covid-19.
En el pla polític, la situació actual ens insta a tenir una mirada prou àmplia. En les
relacions internacionals (i també entre els països de la Unió Europea) hi ha una lògica miop
i il·lusòria que tracta de donar respostes en termes d’"interessos nacionals". Sense una
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col·laboració efectiva i una coordinació eficaç, que assumeixi decisions tot i saber
inevitables resistències polítiques, comercials, ideològiques i relacionals, els virus no
s'aturaran. Certament, es tracta de decisions molt serioses i oneroses: es necessita una
visió oberta i eleccions que no sempre van d'acord amb els sentiments immediats de les
poblacions individuals. Però dins d'una dinàmica tan marcadament global, les respostes per
ser eficaços no poden quedar limitades als seus propis confins territorials.
Ciència, Medicina i Política: el vincle social posat a prova
Les decisions polítiques hauran certament de tenir en compte les dades científiques,
però no poden reduir-se a aquest nivell. Permetre que els fenòmens humans s'interpretin
només sobre la base de categories de ciència empírica només produiria respostes a nivell
tècnic. Acabaríem amb una lògica que considera els processos biològics com determinants
de les opcions polítiques, segons el perillós procés que la biopolítica ens ha ensenyat a
conèixer. Aquesta lògica tampoc no respecta les diferències entre les cultures, que
interpreten la salut, la malaltia, la
mort i els sistemes d'assistència
atribuint significats que en la seva
diversitat poden constituir una
riquesa no homologable segons una
única
clau
interpretativa
tecnocientífica.
El que necessitem en canvi és
una aliança entre la ciència i
l'humanisme, que han de ser
integrats i no separats o, pitjor
encara,
contraposats.
Una
emergència com la de la Covid-19 és
derrotada en primer lloc amb els
anticossos de la solidaritat. Els mitjans tècnics i clínics de contenció s'han d'integrar en una
vasta i profunda investigació per al bé comú, que haurà de contrarestar la tendència a la
selecció d'avantatges per als privilegiats i la separació dels vulnerables en funció de la
ciutadania, els ingressos, la política i l'edat.
Això també s'aplica a totes les opcions de "política de les cures", incloses les que
estan més estretament relacionades amb la pràctica clínica. Les condicions d'emergència
en què es troben molts països poden arribar a obligar els metges a prendre decisions
dramàtiques i punyents per racionar els recursos limitats, que no estan disponibles per a
tothom al mateix temps. En aquest moment, després d'haver fet tot els possibles 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, és a dir,
de la gravetat de la seva malaltia i de la seva necessitat de tractament, i a l'avaluació dels
beneficis clínics que el tractament pot aconseguir, en termes de pronòstic. 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 cap a les persones grans i els més fràgils. A més, cal formular
criteris que siguin, en la mesura del possible, compartits i argumentats, per evitar
l'arbitrarietat o la improvisació en situacions d'emergència, com ens ha ensenyat la medicina
de catàstrofes. Per descomptat, cal reiterar-ho: el racionament ha de ser l'última opció. La
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recerca de tractaments al més equivalents possibles, l'intercanvi de recursos, el trasllat de
pacients són alternatives que han de ser 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, mai no hem d'abandonar el malalt, fins i tot quan no hi ha més tractaments disponibles:
les cures pal·liatives, el tractament del dolor i l'acompanyament són una necessitat que mai
cal no deixar de banda.
També a nivell de sanitat pública, l'experiència que estem travessant ens planteja
una seriosa revisió, encara que només es pugui portar a terme en el futur, en temps menys
agitats. Aquesta revisió es refereix a l'equilibri entre els enfocaments preventius i
terapèutics, entre la medicina individual i la dimensió col·lectiva (donada l'estreta correlació
entre la salut i els drets personals i la salut pública). Són qüestions subjacents a una
pregunta més profunda, relativa als objectius que la medicina pot fixar-se, considerant
conjuntament el significat de la salut dins de la vida social amb totes les dimensions que la
caracteritzen, com l'educació i la cura de l'entorn. S'albira la fecunditat d'una perspectiva
global de la bioètica, que, tenint en compte la multiplicitat de les dimensions en joc i l'abast
mundial dels problemes superi una
visió individualista i reductora de les
qüestions relatives a la vida humana, la
salut i les cures.
El risc d'una epidèmia mundial
requereix, en la lògica de la
responsabilitat, la construcció d'una
coordinació mundial dels sistemes de
salut. Hem de ser conscients que el
nivell de contenció ve determinat per la
baula més feble, pel que fa a la
promptitud de la diagnosi, a la ràpida resposta amb mesures de contenció proporcionades,
a estructures adequades i a un sistema de registre i intercanvi d'informació i dades. També
cal que l'autoritat que pot considerar les emergències amb una visió de conjunt, prendre
decisions i orquestrar la comunicació, es prengui com a referència per evitar la
desorientació generada per la tempesta de comunicacions que es desencadena
(infodèmia), amb la incertesa dels dades i la fragmentació de les notícies.
L'obligació de protegir els febles: la fe evangèlica a prova
En aquest panorama, s'ha de prestar especial atenció als que són més fràgils,
pensem sobretot en la gent gran i els discapacitats. En igualtat de condicions, la letalitat
d'una epidèmia varia segons la situació dels països afectats –i dins de cada país– en tot el
que fa referència als recursos disponibles, a la qualitat i l’organització del sistema sanitari,
a les condicions de vida de la població, a la capacitat de conèixer i de comprendre les
característiques del fenomen i d'interpretar la informació. Hi haurà moltes més morts allà on
no es garanteixi a les persones una simple atenció sanitària bàsica en la seva vida
quotidiana.
També aquesta última consideració, sobre la major penalització a la qual estan
sotmesos els més fràgils, ens insta a prestar molta atenció a la forma en què parlem de
l'acció de Déu en aquesta situació històrica. No podem interpretar els sofriments pels quals
passa la humanitat en el cru esquema que estableix una correspondència entre la "majestat
ferida" de l’ésser diví i la "represàlia sagrada" empresa per Déu. Si considerem llavors, que
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d'aquesta manera serien els més febles els més castigats, precisament aquells pels quals
Ell es preocupa i amb els quals s’identifica (Mt 25,40-45), veiem com n’és d’equivocada
aquesta perspectiva. Escoltar les Escriptures i el compliment de la promesa de Jesús ens
mostra que estar del costat de la vida, com Déu ens ensenya, es concreta en gestos
d'humanitat cap a l'altre. Gestos que, com hem vist, no falten en el moment actual.
Cada forma de sol·licitud, cada expressió de benevolència és una victòria del
Ressuscitat. És responsabilitat dels cristians donar testimoni d'Ell. Sempre i per a tothom.
En aquesta conjuntura, per exemple, no podem oblidar les altres calamitats que colpegen
els més fràgils com els refugiats i els immigrants o aquells pobles que continuen essent
assotats pels conflictes, la guerra i la fam.
L'oració d'intercessió
Allà on la proximitat evangèlica troba un límit físic o una oposició hostil, la intercessió
–arrelada en el Crucificat– conserva el seu poder imparable i decisiu, fins i tot quan el poble
no sembla estar a l'altura de la benedicció de Déu (Ex 32,9-13). Aquest crit d'intercessió del
poble dels creients és el lloc on podem acceptar el tràgic misteri de la mort, el temor marca
avui la història de tots nosaltres. En la Creu de Crist és possible pensar en la forma de
l'existència humana com un gran passatge: l’envoltori de la nostra existència és com una
crisàlide que espera l'alliberament de la papallona.
Tota la creació, diu Sant Pau, viu "els dolors del part".
És sota aquesta llum que hem d'entendre el
significat de l'oració. Com a intercessió per cada un i
per tots aquells que es troben en el sofriment, que
també Jesús va portar sobre si mateix per nosaltres,
i com un moment en què aprendre d'Ell com viure
aquest sofriment en el lliurament al Pare. És aquest
diàleg amb Déu allò que esdevé una font perquè
puguem confiar-nos també als homes. A partir d'això
traiem força interior per exercir tota la nostra
responsabilitat i estar disponibles per a la conversió
segons la realitat que ens faci comprendre allò que
fa possible una convivència més humana en el
nostre món. Recordem les paraules del bisbe de
Bèrgam, una de les ciutats més afectades d'Itàlia,
Mons. Francesco Beschi: "Les nostres oracions no
són fórmules màgiques. La fe en Déu no resol
màgicament els nostres problemes, sinó que ens dóna una força interior per exercir aquest
compromís que tots i cada un, de diferents maneres, som cridats a viure, especialment
aquells que son cridats a frenar i superar aquest mal".
En qualsevol cas, també aquells que no comparteixin la professió d'aquesta fe poden
extreure del testimoniatge d'aquesta fraternitat universal les petjades que condueixen a la
millor part de la condició humana. La humanitat que no abandona el camp en què els éssers
humans estimen i lluiten junts, per amor a la vida com un bé estrictament comú, es guanya
la gratitud de tots i és un signe de l'amor de Déu present entre nosaltres.
30 de març de 2020
Documents d’Esgésia
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CALEIDOSCOPI DE LA VIDA
RELIGIOSA
VINDRÀ EL PAPA FRANCESC A MANRESA EL 2022?
Jordi Llisterri

El detall no és menor. Durant setmanes les audiència privades oficials del papa anunciades
per la Santa Seu només han estat a membres de la cúria o ambaixadors residents a Roma.
I la primera audiència internacional quan s’han obert les fronteres italianes ha estat aquest
dissabte perquè l’Ajuntament de Manresa expliqués al papa Francesc el projecte de la ciutat
pel 2022 coincidint amb els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a la capital del Bages.
Tampoc és habitual que el papa rebi alcaldes en visita privada, un privilegi que a Catalunya
històricament potser només tenia l’alcalde de Barcelona. Aquest interès i deferència per
Manresa, obre més possibilitat a la visita del papa Francesc a Manresa el 2022.
La delegació manresana que ha rebut el papa ha estat formada per l’alcalde Valentí Junyent
i el primer tinent d’alcalde, Marc Aloy, que d’acord amb el pacte de govern municipal prendrà
el relleu de l’alcaldia el proper 27 de juny. Els ha acompanyat en la visita l’actual superior
de la Cova, Lluís Magriñà, un jesuïta de perfil molt proper al papa. Va ser missioner i
responsable mundial del Servei Jesuïta als Refugiats del 2000 al 2007. La delegació també
ha estat formada pel regidor de Turisme i responsable de Manresa 2022, Joan Calmet, i el
coordinador del projecte i gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert
Tulleuda. A la visita s’hi ha sumat el capellà de Tortosa Jordi Bertomeu, un dels homes de
confiança del papa a Doctrina de la Fe.
En l’audiència s’ha convidat de nou el papa a celebrar els 500 anys de Sant Ignasi a
Manresa el 2022. El bisbe de Vic, Romà Casanova, ja ho va fer formalment el 2014 durant
la visita Ad Limina, i altres bisbes catalans estan remant en aquesta direcció. Com és
habitual, en aquestes audiències el papa no es pronuncia, però és una possibilitat que no
ha descartat.
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A més d'un llibre de la historia de Manresa, el papa ha rebut un fragment de la roca de la
Cova i aigua del riu Cardener, i ha pogut veure diversos materials sobre el projecte 2022.
En la presentació també se li ha explicat l'estreta relació entre Manresa i Montserrat, un
santuari marià de projecció europea que també podria interessar al papa.
Les possibilitats de Manresa
Tothom és conscient de les dificultats perquè Francesc faci un viatge a un país europeu
benestant que ja ha rebut diverses visites pontifícies, la darrera de Benet XVI el 2010.
L’agenda de viatges del papa Francesc està a les perifèries.
Però a Manresa coincideixen tres elements que podrien decantar la balança. El principal és
Sant Ignasi i un papa jesuïta. Tot i que en l’imaginari jesuïta té molt de pes Loyola com a
lloc de naixement, Manresa és crucial en la biografia d’Ignasi i tots els jesuïtes la coneixen
encara que no hi hagin estat. Ës el cas de
Francesc, que només havia estat a Loyola i no a
Manresa, com ell mateix ha recordat durant
l'audiència.
A Montserrat i en els mesos que va viure a
Manresa, Sant Ignasi va culminar el seu itinerari
espiritual i la concepció dels Exercicis. La ciutat
compta amb un itinerari per resseguir el seu pas
per Manresa. Pel món jesuític són referents
espirituals la Cova on va viure i el mirador de la
seva il·luminació davant del riu Cardener. Ara Francesc tindria la oportunitat de completar
aquest recorregut espiritual.
També des del 2011, s’han doblat els esforços per rellançar internacionalment el Camí
Ignasià, l'itinerari que segueix el mateix camí que va recórrer Sant Ignasi de Loiola el 1522
des de la casa natal a Loiola fins a Manresa. Manresa i Montserrat, és un bon destí per un
viatge de contingut espiritual.
En segon lloc, al costat de la Cova de Sant Ignasi, hi ha un projecte que també coneix el
papa Francesc: el convent de Sant Clara. Sor Lucía Caram ha impulsat la reconversió d’una
part de les estances del convent de les dominiques en un centre d’acollida d’infants i famílies
vulnerables, moltes d’elles immigrants. En un moment en que el sud d’Europa haurà
d’afrontar una crisi social sense precedents, Francesc hi pot veure un bon lloc per clamar
de nou per una Europa més oberta i solidària.

Video de l'audiència (2 minuts 10 segons)
Finalment, Manresa té una llarga tradició d’experiències de diàleg interreligiós. Un model
convivència espiritual que pot agradar al papa i que precisament ha estat liderat des de la
Cova de Manresa i el convent de Santa Clara.
És possible que el papa vingui a Manresa? Que Francesc hagi concedit justament ara
aquesta audiència obre molt més les possibilitats. Però la decisió final, a més de la voluntat
del papa, haurà de passar també per l’agenda política que acaba decidint la visita d’un cap
d’Estat. Això encara és més complicat. I es negocia entre governs estatals i amb la
conferència episcopal que ara presideix per primera vegada l’arquebisbe de Barcelona, el
cardenal Joan Josep Omella.
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vindra-papa-francesc-manresa-2022
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CREURE EN JESÚS NO ÉS UNA QÜESTIÓ PERSONAL MENOR
O SOCIALMENT MARGINAL
Joan Mayol, monjo de Montserrat
Homilia de la solemnitat de la Santíssima Trinitat, Cicle A. Jn 3, 16-18.
Montserrat, 7 de juny de 2020

Aquest petit fragment de l'evangeli de sant Joan, germans i germanes, dóna per a molt. És
com un gran epíleg a tot el que hem estat celebrant a través de l'any litúrgic fins ara,
marcant-nos les línies de fons que han d’orientar tant la nostra vida interior com el nostre
testimoniatge de la fe. És un text fi que ens deixa intuir la intimitat del misteri de la vida de
Déu que és també per a tots els homes d'avui gràcia humanitzadora, amor alliberador i do
vivificant de l’esperit.
Déu, en Jesús, continua oferint a tothom el camí, la veritat i la vida. Jesús ha viscut de tal
manera la vida humana que ha esdevingut per a tots els temps el referent universal. Jesús,
portat per l’Esperit Sant, ha viscut amb una total llibertat l'obediència al Pare i ho ha fet
perquè perduri eternament en nosaltres, com en Ell, la qualitat de vida, una qualitat de vida
que, si badem, el pecat pot esmorteir i sumí en la tristesa del sense sentit. L'evangeli és
una clara alerta positiva per preservar i potenciar la qualitat de la vida divina que tots portem
en el nostre cor, una alerta a no banalitzar el fet de la fe, perquè creure o no creure no és
indiferent.
Si creiem en Jesús, i aquí creure no vol dir tenir per sabut qui és i què diu sinó més aviat
fer cas de les seves paraules, fem ja de la vida present, malgrat les seves limitacions, un
començament de plenitud semblantment a com el Senyor mateix va començar a fer
sembrant en el seu moment històric gens fàcil el bé, la pau i l'esperança. Creure, en aquest
sentit, és ja començar a participar de la salvació.
No creure, ens ha dit l’evangeli, és estar condemnat. Certament, no voler creure en el Fill
Unigènit de Déu, és a dir: no fer cas deliberadament de les seves paraules adreçades a
tothom suposa, per a tots i totes, condemnar-se a no arribar mai a reconèixer-nos com a
germans sinó més aviat a tractar-nos com a rivals sinó enemics. En aquest sentit, com no
unir-se a la protesta generalitzada per la detenció brutal i l'homicidi impune de l'afroamericà
George Floyd? És un cas concret, però pot exemplificar el que la manera occidental
globalitzada de viure porta a tantes persones al marge del sistema: a no poder respirar, a
no poder viure dignament. Aquest és el món del qual s’exclou Déu. És aquest el món que
volem? És part del món que ara mateix estem construint, un món, ho sabem prou, on massa
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sovint la legalitat s'imposa per sobre dels drets més fonamentals. Girant-nos d'esquena a
Déu, menystenint les seves paraules, és molt el que ens juguem.
Creure, admetre la paraula de Jesús, no serà viure en una basa d'oli, però no oblidar l'ideal
vers el qual aquesta paraula ens adreça ens ajudarà a no acceptar com a normals
conductes i actituds que acaben fent-nos mal a tots i perjudiquen sempre, més, als més
pobres. Quan la fe contempla la bellesa de Déu i del seu projecte d’amor sobre els homes
i veu en què l’estem convertint ara mateix, essent proposta no pot deixar de convertir-se en
denúncia, esdevé gemec però no amarguesa; suposa una lluita, descartant però tota
violència; urgeix a la solidaritat però refusa tot paternalisme.
Ningú està lliure de culpa. Creure, implica per a un mateix, una constant conversió a aquest
Déu que per l’Esperit, en Jesús se'ns ha revelat com amor, perdó i acollida. El misteri de la
Trinitat, sorprenentment, se’ns revela com la icona de la nostra realitat més profunda.
Creada a imatge del Pare, la persona està feta per estimar. No trobarà la pau tancant-se en
si mateixa prescindint dels altres, només farà experiència de pau i de joia compartint amb
els altres el millor que porta a les entranyes.
L'home i la dona creats a imatge de Jesús estan cridats a viure, com Ell en la reciprocitat,
acollint l’amor de Déu i donant-se a Ell. Tant individualisme, no ens està convertint, fins i tot
entre avis, pares, fills i germans, en estranys, deslligats de tot, forasters els uns dels altres,
condemnats a un confinament individual perpetu? Una convivència sense conflicte és
impossible, però negar-se a viure el perdó és matar l’esperança d’una convivència
veritablement humana. Sense el perdó no pot haver-hi goig, ni pau ni alegria.
P erquè com a batejats portem l'Esperit del Pare i del Fill,
estem cridats a viure creant unitat, vivint, com a servidors
humils, el misteri de la comunió divina que eleva la qualitat
espiritual i ennobleix la convivència humana.
L'apòstol ens proposava amb la salutació litúrgica de la
segona lectura tres actituds bàsiques per viure així en pau i
ben avinguts: deixar actuar la gràcia de la paraula de Crist en
nosaltres, apropar-nos amb agraïment a l’amor fidel de Déu,
i acceptar de viure segons l'Esperit, no com un manament que
s’imposa sinó com un do reiterat, com un regal per a la
mateixa vida que experimenta el goig de Déu dintre i fora de
si.
Creure en Jesús no és una qüestió personal menor o
socialment marginal, creure o no creure afecta a la convivència humana o bé obrint-la a la
llibertat compromesa de l’amor o bé condemnant-la a la servitud del propi egoisme.
Com hem vist en el fragment proclamat del llibre de l'Èxode, Déu no ens abandona en les
nostres misèries; Déu no vol la mort del pecador, el que vol és manifestar el seu amor d'una
manera encara més profunda i sorprenent precisament davant la mateixa situació de pecat
que vivim per oferir-nos sempre la possibilitat real de la conversió i del perdó que renoven
la vida. També avui, enmig de les nostres infidelitats, Déu, en Jesús, el seu Fill Unigènit,
per mitjà de l’Esperit Sant, continua fent-se present com amor compassiu i benigne, lent per
al càstig fidel en l'amor. És sobiranament lliure, molt més tossut en l’amor que nosaltres en
el pecat, incomprensiblement fidel, adorablement sorprenent: no ens queda altre: adorar,
agrair i estimar

Video (10 minuts)
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LA BELLESA GUAREIX (I ATREU)
Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat
Flama.info 5 juny 2020
La primera part del títol d’aquest article fa referència a les paraules del Papa, quan l’any
passat visità i inaugurà a Roma un nou centre d’acolliment nocturn i diürn al Palazzo Migliori.
En la seva estada en aquest lloc, el Papa veié primer la planta baixa, destinada a l’acolliment
de dia, decorada amb alguns frescos d’època moderna. Després el Sant Pare visità la
capella del centre, en el primer pis, dedicada a Sant Jordi. Contemplant aquests espais, el
papa Francesc exclamà: “La bellesa guareix”. I és cert, perquè la bellesa, que ens parla de
Déu i que es com un reflex o una empremta de Déu, té la capacitat de guarir allò que està
trencat o ferit.
Però la bellesa també atreu, com ens recordà el Papa en la seva trobada amb preveres,
religiosos i religioses, seminaristes i catequistes reunits a la parròquia de Sant Pere, a
Bangkok, el 22 de novembre de 2019. El papa va comentar unes paraules d’una religiosa,
Benedetta, que explicà als qui es trobaven reunits amb Francesc, com va sentir l’atracció
per la vida consagrada. El Papa, comentant les paraules d’aquesta religiosa, deia:
“Benedetta, tu ens has parlat de com el Senyor et va atreure per mitjà de la bellesa. Tot
començà per una mirada, una mirada bella que et va captivar”. Per això el Papa exhortava
els preveres, religiosos i religioses, catequistes i seminaristes, a viure desperts “a la bellesa,
a la meravella”, capaces “d’obrir nous horitzons”. Per això, com digué el Papa, “una vida
consagrada que no sigui capaç d’estar oberta a la sorpresa, és una vida que s’ha quedat a
meitat de camí”.

El Papa repetí diverses vegades la importància de la bellesa en la vida dels deixebles de
Jesús: “Anunciar Crist, és quelcom de bell, de formós, capaç d’omplir la vida d’un nou
resplendor i d’un goig profund, tot i les proves”. Per això en aquesta Jornada “Pro orantibus”
en aquest diumenge 7 de juny de la Santíssima Trinitat, els contemplatius (i també tots els
cristians), estem cridats a viure “la santa audàcia de buscar nous camins, per tal que arribi
a tothom el do de la bellesa que no s’apaga”. El Papa ens exhortava a tenir “ulls que
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captiven”, capaços “d’anar més enllà de les aparences, d’arribar i celebrar la bellesa més
autèntica que viu en cada persona”.
El Papa també exhortava els qui l’escoltaven, “a compartir una alegria, un horitzó bell, nou
sorprenent”, capaç de sembrar les llavors de l’Evangeli.
Els contemplatius, en aquesta Jornada “Pro orantibus”, hem de ser testimonis d’aquella
bellesa que cura i que encisa. Hem de ser capaços de viure i de mostrar al nostre món la
bellesa de l’esperança, de la comunió fraterna, del perdó, de la confiança.
Cal que tots els qui ens diem
seguidors de Jesús, siguem
homes i dones capaços de viure i
de transmetre la bellesa de
l’Evangeli. I és que com va dir el
papa Francesc als artistes que
organitzaren el vint-i-setè concert
de Nadal al Vaticà, el 14 de
desembre passat, “El món
necessita
bellesa
per
no
enfonsar-se en la desesperança”.
Enmig de les decepcions, dels fracassos, del cansament i del desencís, cal retrobar el sentit
de la vida en la bellesa de la natura i en la dels rostres dels nostres germans, moltes
vegades ferits, i també en la bellesa de l’Evangeli, de la pregària i de la vida fraterna, que
ens encoratgen a assumir i a compartir la passió pel Regne. La bellesa de l’amor fratern,
de la comunió i de l’esperança, ens ajuda a viure i a superar les dificultats de la vida. La
bellesa de l’Evangeli ens ajuda a treballar per la justícia i a denunciar la mentida i l’opressió
que els més poderosos fan sobre la gent més vulnerable. I també a tenir cura i a protegir el
nostre planeta, tan agredit.
La bellesa de l’Evangeli ens dóna raons per a l’alegria i la joia, per així sembrar llavors
d’esperança i de pau. La bellesa de l’Evangeli ens fa descobrir la força de la feblesa, com
quan els arbres rebroten després de l’hivern o després d’un incendi. Per això el papa
Francesc, en l’homilia del 7 de maig passat, va tornar a dir-nos: “Sense la bellesa, no es
pot entendre l’Evangeli” (Flama, Agència Cristiana de Notícies, 7 de maig de 2020).
En el nostre món, malgrat les ferides del pecat, podem descobrir la llum resplendent del
Senyor Ressuscitat que tot ho renova i tot ho recrea. La bellesa de l’amor ens fa solidaris i
compassius, per així patir amb els qui pateixen. Per això en aquest dia “Pro orantibus”
dedicat a la vida contemplativa, el Senyor ens crida als monjos i a les monges a viure atents
als signes dels temps que ens obren un horitzó d’esperança, per compartir-lo amb tots els
qui viuen desesperançats o fins i tot, desesperats.
Per això les carmelites descalces de Puçol, Tarragona i Jorba, els cartoixans de Porta Coeli,
les clarisses de Pedralbes, Vila-real, Reus i Balaguer, les agustines de Sant Mateu, les
benedictines de Sant Daniel, Manacor, Montserrat, Puiggraciós i Sant Pere de les Puel·les,
les dominiques d’Esplugues de Llobregat, Xàtiva i Manresa, les cartoixanes de Benifaçà,
els monjos de Poblet, Solius i Montserrat, les cistercenques de Vallbona i Valldonzella, les
caputxines de Manresa i València, són, enmig del món d’avui, testimonis de gratuïtat, de
consol, d’esperança i de joia.
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EL CAS DELS MÀRTIRS DE LA UCA, A L'AUDIÈNCIA
NACIONAL ESPANYOLA
Jesuïtes 8.6.2020
Aquest dilluns ha començat a l’Audiència Nacional la vista pública del judici contra Inocencio
Montano, excoronel i exviceministre de Defensa de El Salvador, per la seva pressumpta
participació a l’assassinat l’any 1989 a la Universitat Centreamericana (UCA) de San
Salvador de sis jesuïtes, una treballadora de la universitat i la seva filla.

Les víctimes de la UCA es van convertir en símbol d’una multitud anònima de víctimes i
exemple d’una manera de ser Església, compromesa amb la pau i la justícia. Ignacio
Ellacuría, el més conegut d’ells, filòsof i teòleg, va ser rector de la universitat dels jesuïtes
de San Salvador des de 1979 fins el moment de la seva mort, a l’edat de 59 anys. Entestat
a buscar una solució negociada a la guerra civil, el seu compromís i defensa dels més
desfavorits el va fer incòmode per al règim militar que governava a El Salvador.
Comunicat dels jesuïtes de centreamèrica i la UCA
"La massacre va ser el resultat d'un pla pensat i executat, en la lògica del terrorisme d'Estat,
qualificat com un crim de lesa humanitat i crim de guerra. Van matar a persones innocents,
persones de bé, que van dedicar la seva vida a defensar els pobres a impulsar la justícia
social i promoure el bé comú des de la raó i el coneixement acadèmic", destaca el comunicat
que avui ha fet públic la Compañía de Jesús a Centreamèrica conjuntament amb la UCA
de El Salvador.
Recorden també que malgrat els esforços al llarg de més de tres dècades per què es
conegui la veritat i es faci justícia a El Salvador, els autors intel·lectuals de la massacre
segueixen en la més absoluta impunitat. “Mantenim l'esperança que no està molt llunyà el
dia en que això s'aconsegueixi, per bé del poble salvadoreny i la necessitat de reconciliació
d'aquesta societat”.La impunitat és el que ha portat a familiars de les víctimes, a l’Associació
ProDrets Humans d’Espanya i el Center for Justice & Accountability d’Estats Units a recórrer
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a la via de la justícia universal, introduïnt el cas a l’Audiència Nacional Espanyola, ja que
cinc dels jesuïtes assassinats eren espanyols.

La importancia d’aquest moment, per a la Companyia de Jesús a El Salvador i la UCA, és
l’aportació que representa per a l’esclariment del crim i el coneixement dels qui en van ser
els seus reponsables últims. "Esperem i confiem que la vista pública permeti revelar la
veritat sobre aquest crim que va commoure el món sencer. El nostre desig és que donada
la falta de voluntat política a El Salvador per resoldre aquest crim, la justícia universal
contribueixi que funcioni el sistema de justícia salvadoreny, i per això seguirem treballant
independentment del resultat del judici a l'Audiència Nacional".
Per la seva banda, el Provincial de la
Companyia de Jesús a Espanya, el P.
Antonio España SJ, ha manifestat el
seu suport en aquesta recerca per la
justícia i ha recordat que la prioritat és
la reconciliació del país des de la
veritat, la justícia i el perdó.
Podeu llegir el comunicat de la Provincia Centreamericana de la Companyia de Jesús i la
UCA en aquest enllaç.
Xavier Alegre, jesuïta català i professor de la UCA de San Salvador, fou
company dels màrtirs. En aquesta entrevista enregistrada l'any 2014,
amb motiu del 25è aniversari dels assassinats, ens parlava del seu
compromís amb el poble salvadorenc, i dels fets que van portar a la seva
mort.
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In memoriam
El llistat comprèn religioses i religiosos difunts a Catalunya a partir de 1 de gener de 2020.
Romandrà obert permanentment. Moltes gràcies a les diverses congregacions per la vostra
col·laboració, que representa sens dubte un homenatge als difunts i un agraïment
intercongregacional a Déu pel seu testimoniatge fins a la mort.

Religioses i religiosos difunts: introducció de dades
Control + clic per connectar amb el vincle

10 juny 2020
Difunts
Anys viscuts en conjunt
Mitjana edat
Més jove
Més gran
Congregacions
Coronavirus comprovat
Coronavirus probable
Altres malalties
Mes de gener
Mes de febrer
Mes de març
Mes d'abril
Mes de mayo

Religioses

Religiosos

Total

53
4700
88,7
72
98
17
20
16
17
2
1
25
19
6

22
1834
83,4
67
96
7
5
4
13
0
2
9
9
2

75
6534
87,1

24
25
20
30
2
3
34
28
8
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EXÈQUIES DE LA GNA. ANTÒNIA NET,
ANTIGA PRIORA DEL MONESTIR DE L’AMOR DIVÍ
El passat dimecres dia 3 de juny, al Santuari de
Fàtima de Tàrrega tingué lloc la missa exequial per
l’anima de la difunta Gna. Antònia Net Carbonell,
carmelita de l’Antiga Observança i membre de
la comunitat de monges del Monestir de l’Amor Diví,
que cuiden del santuari marià a la nostra ciutat. A la
cerimònia hi eren presents una representació dels
seus familiars junt a un bon grup de feligresos
targarins.
L’eucaristia estigué presidida pel bisbe de Solsona,
Mons. Xavier Novell, concelebrant amb el rector de la
Unitat Pastoral Parroquial de Tàrrega, Mn. Josep M.
Vilaseca, i els mossens Antoni Bordes, Josep
Camprubí i Joan Viladot. En l’homilia, el prelat solsoní
assenyalà entre altres coses: “la generositat, la caritat
i el seny de la que fou durant llargs anys priora del
monestir”. Les sentides pregàries de la celebració
estigueren a càrrec de la comunitat de monges. I al
final s’entonà pels assistents, el cant de l ‘Ave de
Fàtima.
La traspassada germana carmelita, Antònia Net
Carbonell, exercí el càrrec de Priora del Monestir de
l’Amor Diví durant una llarga època de més de vint
anys, a més de ser mestra de novícies, ecònoma, procuradora i sagristana. Nascuda a
Mollet del Vallès, el 25 de febrer de 1934, entrà en el monestir targarí el 23 d’abril de 1957,
fent la seva Professió el 29 d’octubre de 1958, i morint el 2 de juny d’aquest 2020.
Informa: Josep Castellà
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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

“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

Fase
intermèdia

Tercera
RESPONDRE

Cloenda
POSAR-SE
EN CAMÍ

2020
gener,
febrer
i març

2020
abril, maig
i juny

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

2020
juliol, agost
i setembre

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

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

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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EL BATEC DE L’ESGLÉSIA
Camí de la canonització

«Charles de Foucauld
¿CÓMO FUE EL CAMINO A LOS ALTARES DE CARLOS DE
FOUCAULD?
J. L. Vázquez Borau
Con fecha de 27 de mayo nos llega la noticia de que el
beato Charles de Foucauld será canonizado santo. La
canonización es el acto mediante el cual la Iglesia católica,
tanto en su rito oriental como en el occidental, declara
como santa a una persona fallecida.
El milagro aprobado por el Papa, antes por la comisión
teológica y previamente por unanimidad por la comisión
médica de la Causa de los Santos, es la supervivencia casi
sin secuelas de un joven carpintero francés que cayó 15
metros desde un andamio en una iglesia, pese a sus heridas
graves.
Sucedió cien años después de morir el beato, el 30 de
noviembre de 2016 en Saumur (Francia), en la iglesia de
Saint-Louis. Han tenido que pasar 104 años después de
su asesinato en Tamanrasset (Sahara argelino) gracias al
impulso del papa Francisco. Han pasado quince años
desde su beatificación en Roma, el 13 de noviembre de 2005,
cuando el papa Benedicto XVI, hablando en francés, dio
gracias a Dios por el testimonio del padre de Foucauld diciendo que «a través de su vida
contemplativa escondida en Nazaret encontró la verdad de la humanidad de Jesús,
invitándonos a contemplar el misterio de la Encarnación. Descubrió que Jesús, vino pora
unirse a nosotros en nuestra humanidad, invitándonos a la fraternidad universal, viviendo
mas tarde en el Sahara, dándonos ejemplo del amor a Cristo». «Como sacerdote –continuó
diciendo-, puso a la Eucaristía y el Evangelio en el centro de su existencia».

¿Cómo ha sido este proceso?
El 1 de diciembre de 1916 Foucauld está solo en la ermita; unos cuarenta senusitas llegan
silenciosamente; alguien que el conoce anuncia falsamente el correo. Foucauld abre la
puerta, lo atrapan, lo tiran delante de la puerta de la ermita; se pone de rodillas y calla; le
ordenan poner los brazos detrás de la espalda y se los atan a los tobillos; le interrogan, dice
solamente en árabe: «Voy a morir»;. Lo confían al cuidado de un muchacho de quince años
y saquean la ermita. Alguien grita: vienen dos soldados. Les disparan. El muchacho

nervioso dispara sobre Foucauld; la bala entra por detrás de la oreja y sale por el ojo
izquierdo. El drama dura un cuarto de hora.
Foucauld quería ser enterrado donde muriese, pero los Padres Blancos trasladan sus restos
a los pies de la Basílica que tienen en El Golea (Argelia). Tan solo el corazón de Foucauld
permanece en Tamanrasset.
El proceso comenzó el año 1925 en diez diócesis, Argel, París, Viviers, Périgueux, etc., en
donde había testigos de su vida, en lo que se llama el “proceso requisitorio”. Mientras se
iba reuniendo, clasificando y descifrando todo lo que el hermano Carlos escribió.
Diez años, entre 1930 y 1940, tardaron las
Hermanas Blancas de Argel para mecanografiar
todo el material, ya que de trabajos científicos había
539 folios; escritos espirituales 7.624 folios; de
correspondencia 6.417 folios. En total 14.580 folios.
Todo este material, recogido en tres volúmenes,
junto con las Actas de los diferentes Procedimientos,
llegó a Roma en 1946.
Diez años más tarde, a causa de la guerra de
Argelia, el papa Pío XII pidió parar el proceso, que
no se reabrirá de nuevo hasta marzo de 1967. El
Concilio Vaticano II, que fue inaugurado por el papa
Juan XXIII el 11 de octubre de 1962, dio un nuevo
aliento a esta causa, pues sin mencionarlo
directamente Carlos de Foucauld estuvo en un
primer plano. Si bien su nombre no sale en ningún
documento, muchos obispos, las comunidades de
base que surgían por todas partes y el movimiento
“Por una Iglesia servidora y pobre” liderada por el
padre Paul Goutier en Nazaret, hicieron que el proceso avanzara. Fue en este contexto que
el padre Congar dijo a los padres conciliares: “Teresa de Lisieux y Carlos de Foucauld son
dos faros que Dios ha puesto en nuestro camino”.
Fue el año1979 cuando la Congregación para la causa de los santos pidió
una positio documentada, es decir, una relación, con documentación de apoyo, sobre las
cuestiones más delicadas.

¿Cuáles eran?
Primera cuestión: Carlos de Foucauld, que vivió con una mujer cuando tuvo una vida
disoluta, ¿tuvo descendencia? Pregunta difícil y delicada que el presidente de la
asociación Amitiés Charles de Foucauld, el General de Suremain, antiguo especialista en
informes militares, durante tres años de búsqueda intentó esclarecer. La señora que vivió
con Foucauld, conocida por el nombre de Mimí, era de Pont-à-Mousson y había sido
bailarina. El General de Suremain investigó en los archivos de la ópera de París. Investigó
en un grupo de bailarinas que venían, invitadas por Foucauld, a sus bulliciosas fiestas. En
ningún caso el General encontró rastro de Mimí ni de cualquier otra bailarina que hubiese
frecuentado al joven oficial.
Segunda cuestión: La Congregación quería saber la razón de que durante toda su vida,
incluso cuando dejó el mundo, había estado tan unido a su familia. Y en concreto, ¿cuál fue
su relación con su prima Maria de Bondy? ¿No había una historia amorosa entre ellos? Se
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demostró que fue una relación de un profundo respeto. Fueron sus directores espirituales
quienes le animaron a mantener estos lazos con su familia, que no le desprotegieron de
bienes, lo que fue útil para la abadía de la Trapa.
Tercera cuestión: Las autoridades vaticanas querían saber cual era la situación de la
compra que Foucauld hizo de la Montaña de las Bienaventuranzas, pues había un litigio
con los franciscanos, que finalmente se hicieron con el lugar. La Postulación pudo
demostrar que la persona que actuaba en nombre de Foucauld no ganó dinero en esta
gestión y que la familia no pudo recuperar el dinero adelantado.
Cuarta cuestión: Roma quería asegurarse de la estabilidad de su vocación. ¿Cómo
explicar que quisiera ser trapista, ermitaño y después misionero? La Postulación ha podido
demostrar que era una misma vocación en búsqueda y que se pudo realizar.
Quinta cuestión: ¿Cuáles fueron sus relaciones con los militares franceses, pues algunos
lo presentan como espía del ejército francés? La Postulación pudo probar que si estaba
próximo a los soldados franceses era porque se sentía responsable de estos y deseaba
que tuviesen un comportamiento impecable. En relación a los informes, estos no eran de
índole militar ya que llegaban, dadas
las distancias, por lo menos dos días
después de que los hechos se
produjesen..
Sexta cuestión: ¿Porqué fue tan
virulento contra Alemania? ¿Porqué
tanta pasión-odio, en una persona tan
afable? La Postulación demostró que
no atacaba a los alemanes, sino a la
civilización prusiana profundamente
anticatólica. Si hablaba de “cruzada”,
palabra nada pacífica, era para defender la civilización cristiana contra el paganismo
alemán y contra la idea de una “raza fuerte”. Foucauld pensaba sinceramente que un pueblo
que hace la guerra a Francia es hostil a la Iglesia y a la libertad.
Séptima cuestión: ¿Era antisemita cuando describe a los judíos como “sucios, avaros y
tramposos”? Esto lo hizo haciendo una descripción, en unas circunstancias concretas, en
su viaje a Marruecos, pero se sabe que pronto tuvo amigos judíos.
Todas estas preguntas llevaron mucho tiempo y a partir de 1990 el equipo de Postulación
nada más estaba compuesto por cinco o seis personas, auténticos militantes foucouldianos
que trabajaban junto a Mons. Bouvier. Pierre Sourisseau, el Secretario, el General de
Suremain, el hermano de Jesús Antoine Chatelard en Tamanrasset, Maurice Serpette, y
Louis Kergoat, se sintieron a veces un poco solos cuando se tenía que proseguir las
investigaciones Además, tuvieron que defender ideas o calumnias contra Foucauld, como
la del escritor Jean-Edern Hallier, que ha escrito una biografía novelada y provocadora de
Carlos de Foucauld, L’Evangile du fou (El Evangelio del loco), donde le acusa de pederastia
al estar siempre rodeado de niños; o bien responder adecuadamente a Jean-Marie Muller,
miembro fundador del “Movimiento por una alternativa no-violenta”, que acusa a Foucauld,
llevado de una ideología rigorista, en primer lugar de colonialista y después de nacionalista
recalcitrante por defender la guerra, aunque sea justa, pues, según este autor del
libro Charles de Foucauld, hermano universal o monje-soldado, ante la guerra nada más
vale un absoluto anatema. ¿Qué responder? ¿Cómo probarlo? Estas cuestiones son las
que hicieron retardar la causa de beatificación y que de una manera clara y honesta se
responden en el libro escrito por el postulador de la causa Pierre Sourisseau y Jean
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François Six, El Testamento de Carlos de Foucauld, publicado en la Editorial San Pablo el
año 2005.

¿Cuál es la propuesta de Foucauld hoy?
Foucauld no propone al final de su vida una orden religiosa más, sino “un movimiento
evangelizador universal”, “queserá una revolución en la Iglesia en tanto que comunidad
evangélica y evangelizadora, una comunidad nómada en tanto que sus miembros están
dispersos pero que no actúan de una manera dispersa: están reunidos en la Comunión de
los santos”. ¡Hoy Foucauld tiene una gran familia de un hombre que murió solitario! En 1955
la Association Famille Spirituelle Charles de Foucauld contaba con ocho grupos o
fraternidades (hermanitos, hermanitas, fraternidad secular, sacerdotes, etc...), pero hoy son
más de veinte sus grupos o movimientos asociados en diversos países, con más de 13.000
miembros.¡Y la familia de los y las que encuentran en Carlos de Foucauld un inspirador
para su vida!

¿Actuando de qué manera?
Por el testimonio personal y comunitario, y practicando el apostolado de la bondad. En un
mundo lleno de palabras, frecuentemente engañosas, tenemos necesidad de testimonios
de vida auténticos. Tenemos necesidad de silencio adorarador y compromiso por la justicia.
La novedad del mensaje de Foucauld es conjugar bien estas tres dimensiones que vivió
Jesús: Nazaret, Desierto y Palestina, pero siempre anclados en Nazaret, vida humilde y
pobre, utilizando siempre medios pobres.

En una palabra
Si tuviéramos que decir en pocas palabras la relevancia de Foucauld, diríamos que ha sido
un hombre que siguiendo a su querido Señor Jesús, se ha hundido en el corazón de la
Misión de l’Iglesia, ha sabido captar la paciencia de Dios en la realización de sus planes, y,
en medio de un mundo que no conoce a Jesús, a querido ser un Evangelio viviente,
encarnándose plenamente en su ambiente, interesándose por el progreso humano y
practicando el apostolado de la bondad.
https://www.religiondigital.org/cafedialogo/tierra-Aprobada-canonizacion-CarlosFoucauld_7_2235446441.html
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"DESPUÉS DE JESUCRISTO, A QUIEN YO MÁS ADMIRO ES A
CHARLES DE FOUCAULD"
Pablo d´Ors
Después de Jesucristo, a quien yo más admiro
es a Charles de Foucauld. Por ello, al
enterarme hace pocas horas de su próxima
canonización, sentí una profunda alegría. Los
Amigos del Desierto, una red de meditadores de
la que soy fundador y que tiene a Foucauld
como patrón, sabíamos de su santidad desde
hace ya tiempo. Pero es bonito y necesario que
otros lo reconozcan y que todos lo sepan. Es
importante poner a Charles de Foucauld en
primera plana para que se valore en su justa
medida la humilde enormidad de su legado espiritual.
Me encontré con Foucauld a los veinte años. Fue gracias a un libro que acompañó muchas
de mis noches en mi año de noviciado, titulado Más allá de las cosas y escrito por Carlo
Carretto, uno de sus discípulos. Su espiritualidad me atrapó desde el primer momento, si
bien, quizá por ser yo demasiado joven y él demasiado radical, lo dejé de lado. Pero
Foucauld supo esperarme y volvió a salir a mi encuentro veinte años después, nuevamente
en una situación de transición. En aquella época, las cosas me iban mal: digamos que había
tenido algunos problemas institucionales y que mi situación eclesiástica era inestable. El
rostro de Foucauld -compasivo como no conozco otro-, me miró en aquellos días desde
una estampa, despertando mis más nobles sentimientos. Comenzó entonces mi
verdadera conversión, mi segundo noviciado, que sellé con la escritura de una novela sobre
su vida titulada El olvido de sí, hoy inencontrable. Más tarde vino todo lo demás, y hoy me
he convertido en un apóstol de su oración del abandono, convencido como estoy de que
Foucauld protagonizará espiritualmente el siglo XXI, como intentaré mostrar a continuación.

1.- Foucauld es el padre del desierto contemporáneo.
Basta escuchar el nombre de Charles de Foucauld para que muchos lo asocien con la
imagen del desierto. No es de extrañar, nada más ser ordenado sacerdote, a los 43 años,
Foucauld parte rumbo al Sahara, donde residirá, primero en Beni Abbès y luego en
Tamanrasset, hasta su asesinato, el 1 de diciembre de 1916, hace ya más de un siglo.
Tenía entonces 57 años, aunque por su aspecto -tal era su desgaste físico- nadie le habría
echado menos de 75. Foucauld no fue al desierto en busca de la soledad -conviene
subrayarlo-, sino para estar cerca de los tuareg, a quienes veía como el pueblo más
olvidado y pobre. Fue para encontrarse con los pobres y se encontró -aún más- con su
propia pobreza. En aquellas tribus del Hoggar vio un espejo de sí mismo. En el paisaje
desértico que le rodeaba vio un reflejo, muy exacto, de su propio desierto interior: no tuvo
ninguna experiencia mística en toda una vida consagrada intensamente a la oración.
Sostengo que Foucauld es el continuador, en nuestro tiempo, de la espiritualidad de los
padres y las madres del desierto y que, en ese sentido, más que el fundador de una familia
religiosa, es quien nos trae a Occidente la necesidad de volver al desierto, que hoy
llamamos silencio e interioridad.
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2.- Foucauld fue un buscador espiritual.
Claro que antes de llegar al desierto, tuvo una larga y atribulada búsqueda, cuyo primer
capítulo fue, probablemente, su exploración de Marruecos, donde mostró el temple del que
estaba hecho. Fue la devoción de los musulmanes, curiosamente, la que despertó en
Foucauld el deseo de volver a la fe cristiana. Luego vino su iniciación al catolicismo, de
manos de su prima Maria Bondy, su ingreso en la trapa, primeramente en Francia y después
en Akbés, Siria, su decisiva peregrinación a Tierra Santa, donde vivió en un miserable c
uchitril trabajando como criado y recadero de las clarisas y, por fin, su aventura sahariana.
Todas estas etapas están perfectamente acreditadas por el propio Foucauld, que fue un
grafómano empedernido. En efecto, el número de sus
cartas se cuenta por miles, y las numerosísimas
páginas de su diario espiritual dan buena fe de su
encendido amor por la Virgen y por Jesucristo, a Quien
llamaba mi Bienamado y con quien conversaba a cada
rato. Es revelador cómo el paradigma de la soledad (un
ermitaño…, ¡y en el Sahara!) se convierte en el
paradigma de la comunicación. Este doble movimiento,
tan elocuente en lo vertical como en lo horizontal, nos
da una imagen certera de quién era verdaderamente
Foucauld.

3.- Foucauld fue el prototipo del converso.
Porque quien ahora va a ser puesto en los altares fue
en su aristocrática juventud un engreído militar y un
sofisticado vividor. El paso de la vida pendenciera a la
venerable queda reflejado a la perfección en sus
facciones, que pasan de ser sensuales y arrogantes a
transparentes y bondadosas. En lugar de lanzarle a las
vanidades del mundo, el homenaje que le brindó la
Sociedad Geográfica Francesa -otorgándole la medalla
de oro por su admirable Reconnaissance du Maroc-, le impulsó a la soledad. Fue Henri
Huvelin, un párroco parisino, quien apadrinaría su conversión. Corría el mes de octubre de
1886 cuando este sacerdote, al tenerlo delante, le ordenó arrodillarse y confesarse. No fue
una invitación, fue una orden. Y fue allí donde todo comenzó para Foucuald. Comprendió
que abajo es el lugar más universal, pues es allí donde está la mayoría y, por ende, el lugar
donde está Dios. Comenzó allí su pasión por los últimos, por ser el último. Tenía 28 años y
su vida daba el giro definitivo. Comprender que existía Dios fue para él tanto como saber
que debía entregarse a Él.

4.- Foucauld fue un pionero del diálogo interreligioso.
Como no podía ser de otra forma -teniendo en cuenta su época y sensibilidad-, viajó a África
del Norte dispuesto a convertir a los musulmanes. Pero Dios le concedió el don de no
convertir a ni uno. Fue un don, porque gracias a esta dificultad para realizar sus planes,
Foucauld comenzó a cultivar la amistad con los destinatarios de su misión. Como pocos en
la historia de la Iglesia antes o después de él, Foucauld entendió la amistad como el camino
privilegiado para la evangelización. Gracias a que se hizo amigo íntimo de Moussa Ag
Amastane, un jefe indígena, y de un tal Motylinski, un estudioso erudito, emprendió su más
hermoso gesto de amor a un pueblo: la elaboración de un diccionario francés-tamacheq,
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así como la recopilación de las canciones, poemas y relatos del folclore de los tuareg. Estas
obras enciclopédicas, sobrecogedoras tanto por su extensión como por su rigor, revelan su
exquisito respeto a la cultura y a la religión ajenas y, en fin, su pasión por lo diferente.
Emociona saber que el protagonista de semejante empresa lingüística y cultural haya sido
un patriota ejemplar, que hasta el final mantuvo su encendido fervor por Francia.

5.- Foucauld fue un místico de lo cotidiano.
Lo cotidiano él lo llamaba Nazaret. Por encima de la vida pública de Jesús, que ya eran
tantos y tantas que buscaban representar -anunciando el evangelio, curando a los
enfermos, redimiendo a los cautivos, creando comunidad-, lo que Foucauld quiso fue
representar su vida oculta como obrero en Nazaret. La vida en familia, el trabajo en la
carpintería, la existencia sencilla en un
pueblo… Todo eso, tan anónimo, tan
aparentemente insignificante, fue lo que
le subyugó hasta el punto de consagrarse
siempre y por sistema a lo más pequeño,
lo más ordinario, lo más ignorado. Resulta
paradójico que una vida, que vista desde
fuera puede juzgarse extravagante y
aventurera, haya sido alentada por la
pasión por lo sencillo e insignificante a
ojos humanos. Recuerda que eres
pequeño, dejó escrito Foucauld. Y estuvo
convencido de que eran muchísimos
quienes podían seguir este carisma suyo,
como
prueba
que
escribiera
infatigablemente múltiples Reglas de
vida.

6.- Foucauld es el icono del fracaso.
Porque si bien es cierto que Reglas
monásticas o laicales escribió muchas,
también lo es que seguidores no tuvo ni
uno. Tampoco logró convertir a ni un solo
musulmán. Ni liberar a ningún esclavo,
por mucho que se lo propuso inundando a la administración francesa con sus
reclamaciones. Vista desde los parámetros habituales, la existencia de este insólito
personaje fue un total fracaso. Cien años después de que cayera mártir en su amado
desierto argelino, son más de 13.000 personas en el mundo quienes nos consideramos sus
hijos espirituales. Divididas en familias religiosas, sacerdotales o laicales, todos nosotros
sabíamos ya que Foucauld fue lo que siempre quiso ser: el hermano universal. Ahora la
Iglesia lo reconoce. Reconoce como camino el abandono en las manos del Padre, la
plegaria que Foucauld escribió en 1896, ignorando que un siglo después miles de hombres
y mujeres la recitaríamos a diario.
https://www.religiondigital.org/opinion/proposito-proxima-canonizacion-Charles-Foucauld-pablo-dors-

religion-iglesia-desierto_0_2235976393.html
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COMPRENDRE MARIA
Òscar Bardají entrevista a Angela Volpini.
Full dominical Barcelona · 7 juny 2020
El 4 de juny de 1947 va canviar la vida de l’Angela Volpini. Tenia
7 anys i estava amb uns amics en un prat al Bocco, prop del seu
poble, Casanova Staffora (Lombardia, Itàlia), quan va viure
l’aparició de la Mare de Déu. Des d’aquell dia en va viure més de
80, fins al 4 de juny de 1956. L’any 1957, el bisbe de la diòcesi va
fer construir en aquell lloc l’església del Bocco, per al culte a
Maria, commemorant les aparicions.
Com recorda aquell moment?
Els sentiments no els puc descriure amb paraules. Va ser una experiència total: de la ment,
de l’esperit i del cos, amb tots els seus sentits. Vaig poder tocar la Mare de Jesús. El rostre
d’aquesta dona que em va prendre en braços era una cara plenament humana; com la
meva cara, el rostre de cada ésser humà. Vaig veure en Maria la humanitat realitzada, que
donava sentit a l’existència humana i era l’alegria del Creador.
Quin missatge li va transmetre?
A la primera aparició em va dir: «He vingut per ensenyar-vos el camí de la felicitat a la
terra». No n’hi ha prou amb venerar Maria, cal comprendre-la. Em va ajudar a conformar un
pensament que té com a característica principal ajudar l’ésser humà a fer-se conscient de
les seves infinites possibilitats de desenvolupament i a reconèixer la felicitat en l’elecció de
l’amor que dona qualitat a la relació amb els altres.
És optimista davant la situació que estem vivint?
En aquests dos mesos llargs he notat petits signes d’una nova consciència. Signes que ens
indiquen no sols el desig de sortir de la pandèmia, sinó també l’esperança de poder
començar una nova vida: establir relacions humanes més veritables, més solidàries i
harmonioses, tant entre nosaltres com amb les institucions que ens representen, i que
haurien de ser l’expressió d’una civilització veritablement humana.
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AUGMENTEN ELS ATACS A CREIENTS I A LLOCS DE CULTE A
L'ESTAT ESPANYOL
OLRC via Flama.info
8 juny 2020
Les dades fetes públiques
aquest dilluns per l'Observatori
per a la Llibertat Religiosa
(OLRC) en el seu Informe
anual corresponent a l'any 2019 mostren que s'han reduït els atacs globals a aquest dret
fonamental un 12,5% (de 200 a 175); però, han augmentat els casos de violència contra
creients (d'un cas el 2018 a tres el 2019, tots contra catòlics) i els atacs a llocs de culte (de
53 a 55, la majoria a temples o símbols cristians). "És lamentable que cada any es danyin
més temples; de 8 a 2014 hem passat a 55 tan sols cinc anys després", remarca María
García, presidenta de l'OLRC.
La majoria dels atacs (140, el 80%) han tingut com a objectiu els cristians; vuit s'han dirigit
contra musulmans (4,6%) i tres han estat dirigits contra jueus (1,7%). A més, 24 atacs
(13,7% dels casos) poden considerar-se contraris a totes les religions "en voler imposar un
laïcisme radical que intenta eliminar de l'espai públic totes les confessions, així com als
seus representants i seguidors", detalla la presidenta de l'OLRC.
"En ser l'Estat Espanyol un país d'arrels cristianes, es constata que aquesta religió és la
més atacada. Una part minoritària però molt bel·ligerant de la societat -i alguns polítics- vol
eliminar aquestes arrels i fa tot el possible per evitar que els creients d'aquesta confessió
religiosa es manifestin com a tals en la vida pública. Les dades obtingudes en informes
elaborats en altres països demostren que aquesta tendència es fa present també a la resta
d'Europa", explica García.
Per comunitats autònomes, Andalusia, amb 27 casos, és la regió
amb més atacs a la Llibertat Religiosa, seguida de la Comunitat
de Madrid (20) i Catalunya (18).
Per partits polítics, l'Informe reflecteix que Podem és la formació
més bel·ligerant amb la llibertat religiosa, estant implicats en 19
casos. El segueixen Esquerra Unida i PSOE, amb 14 cada un
d'ells.
"Lamentablement, l'agressivitat i el laïcisme radical expressat per
aquests partits polítics es manifesta, amb profanacions, pintades
i altres actes vandàlics, als carrers", considera la presidenta de
l'OLRC. "Com hem afirmat en informes anteriors, és inacceptable
que es confongui l'aconfessionalitat de l'Estat, com prescriu la
Constitució, amb marginació de la religió de l'espai públic. El
respecte a la llibertat religiosa no beneficia únicament als
creients, sinó que afavoreix a tota la societat a promoure la convivència pacífica entre els
ciutadans. Aquesta realitat és fonamental i s'allunya dels plantejaments ideològics o
polítics", conclou la presidenta de l'OLRC.

38 | 50

Per això, des de l'OLRC demanen a legisladors i governants de l'àmbit estatal, autonòmic
o municipal:
1. Que respectin el dret fonamental a la llibertat religiosa, tant des del punt de vista individual
com col·lectiu. I que garanteixin per tant el compliment dels tractats signats per l'Estat
espanyol amb les diferents confessions religioses.
2. Que, com a representants dels ciutadans en les institucions públiques, facin també
respectar la Llibertat Religiosa, per exemple, amb mesures de vigilància perquè es redueixi
el nombre de profanacions a temples, que s'investigui i, si escau, sancioni qui malmeti
temples i que es jutgi a aquell que es rigui dels sentiments religiosos dels creients.
En les properes setmanes l'Observatori per la Llibertat Religiosa té previst contactar amb
diputats autonòmics així com amb representants de diversos ajuntaments de tot l'Estat per
exposar-los els casos que afecten la seva comunitat autònoma o municipi i sol·licitar-li
mesures efectives per eradicar els atacs a la llibertat religiosa . "No ens conformem amb
constatar l'evolució dels casos any rere any. Ara l'objectiu és reduir-los i eradicar-los",
conclou María García.
Des de fa nou anys, l'OLRC publica "l'Informe d'atacs a la llibertat religiosa a Espanya", que
és utilitzat com a font tant per a altres prestigiosos informes sobre la situació de la llibertat
religiosa al món, com el que realitza l'organització no governamental Open Doors o el que
elabora el Departament d'Estat dels Estats Units.

L'ARQUEBISBE DE TARRAGONA DIU QUE “LA PANDÈMIA HA
ESTAT COM UN EXAMEN DE CONSCIÈNCIA QUE ENS HA DE
FER REFLEXIONAR PROFUNDAMENT”
Ràdio Estel via Flama.info
9 juny 2020
Aquest temps de pandèmia pel Covid19, amb el confinament per frenar
l'expansió del virus, ha obert en el si de
l'Església i en tota la societat una
necessària reflexió. El que vindrà
després, amb les conseqüències
socials, culturals, religioses, sanitàries
i econòmiques, ocupa i preocupa els
bisbes de Catalunya, com també els diversos àmbits eclesials i les comunitats cristianes en
general. Joan Planellas, arquebisbe de Tarragona, ha explicat aquest dilluns 8 de juny que,
"en els moments inicials, hem viscut la crisi amb una gran perplexitat perquè no ens hi
havíem trobat mai, però ens hem anat acostumant de mica en mica a la nova realitat". En
una entrevista al programa El Mirador de l'actualitat de Ràdio Estel, el prelat ha destacat
que, "després de tres mesos, vivim una realitat que ens fa pensar en el moment del canvi
climàtic, que arriba a nivells preocupants, i ara se'ns ha obligat a una aturada necessària".
El també president de la Tarraconense ha assegurat que, "en un moment en què certes
polítiques ens podien fer pensar en èpoques anteriors, de sobte, hem passat de ser
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discriminadors a discriminats, perquè no se’ns permet passar fronteres i som els qui podem
transmetre malalties". En aquesta línia, ha afegit que "la crisi ens fa conscients de la nostra
debilitat i condició", i que "aquests mesos ens sentim despullats dels nostres projectes
simplement humans". Planellas ha conclòs la reflexió afirmant que "ha estat com un examen
de consciència general i ens ha de fer reflexionar profundament". En un altre moment, el
pastor ha dit que "els creients han d'aportar un retorn a l’evangeli, amb senzillesa i sobrietat
davant la vida i el món". Igualment ha apuntat que "l’experiència de la Covid-19 està invitant
tothon a diferents maneres de fer i de ser". L'arquebisbe de Tarragona, a més, ha subratllat
com una altra de les oportunitats obertes la de "la necessitat de l'altre i obrir-se a aquesta
realitat". Fins i tot ha assegurat que, "aquest mesos, hem vist fins a quin punt un mal provoca
tant de bé, perquè hi ha hagut una crida a la solidaritat i també una resposta".
La creació d'un grup d'estudi a l'Arquebisbat de Tarragona sobre la pandèmia ha estat una
altra de les qüestions tractades. Joan Planellas ha explicat que, "davant la crisi sanitària,
aquesta comissió te un doble objectiu: establir un pla de xoc caritatiu, per afrontar
adequadament la resposta solidària i cristiana com a creients, i oferir una reflexió
aprofundida d’aquesta crisi, que té incidència en la vida de les persones i de la mateixa
creació". També ha destacat que una altra finalitat és "preparar o establir un Secretariat
d’Ecologia i Justícia, perquè hi ha una intima relació entre aquests dos valors, com diu el
Papa a la Laudato si". D'altra banda, coincidint amb el primer aniversari de l'inici del seu
ministeri episcopal, Planellas ha comentat que la seva vida "ha canviat molt radicalment
perquè, després de més de 20 anys amb una vida acadèmica entre setmana i mes pastoral
el cap de setmana, ara toca ser pastor de tota una diòcesi". Ha afegit que "això implica un
canvi de vida, afrontat amb il·lusió renovada cada mati, en la pregària i amb senzillesa, però
amb fermesa per predicar l’evangeli amb una actitud positiva en el món que toca viure".

L'arquebisbe de Tarragona ha afirmat que, amb el missatge pastoral de les seves cartes
publicades durant la pandèmia, intenta "fer present la fe amb una actitud de diàleg i
d'encontre, sempre a redós del Concili Provincial Tarraconense, perquè també cal
recuperar els documents d'aquella cita i alhora subratllant les actituds del Concili Vaticà II,
per donar unes pautes per al present i el futur de la nostra Església". Dels últims
nomenaments, que han completat un important canvi en l'organigrama de l'arxidiòcesi, Joan
Planellas ha destacat que "la comunicació a dins de l’Església és essencial, com es veu en
el gran treball que fa aquest àmbit de l'Església tarragonina, però hi mancava una cara
visible, el portaveu per al dia a dia". Sobre aquesta figura, ha afegit que té la missió de
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"presentar les novetats i les noticies i que en tingui cura, perquè no només ho pot fer
l'arquebisbe". Igualment ha aclarit que també ha semblat convenient "presentar el nou
organigrama a través d’unes vicaries que es corresponguessin amb la missió de l’Església:
laics, mossens, vida consagrada, agents de pastoral i els qui anuncien l’evangeli". Ha dit, a
més, que "igualment calia un altra vicaria en què s’anunciessin les activitats pastorals i un
altra d’acció social i caritativa, per aglutinar tota la activitat en aquestes dimensions".
El cas dels dos sacerdots acusats d'abusos, en mans de la Fiscalia
Sobre la implementació de l'oficina per protegir els menors i tractar els abusos a l'arxidiòcesi
de Tarragona, l'arquebisbe ha subratllat que l'organisme "segueix la línia del papa Francesc,
amb el Motu Proprio Vos estis Lux Mundi (Vosaltres sou la llum del món) i de la Conferencia
Episcopal Espanyola". També ha aclarit que sobretot "pretén ajudar aquestes possibles
víctimes i prevenir els abusos, perquè aquest és un tema amb el qual hem de ser seriosos
i justos". Referint-se específicament als dos capellans acusats l'any passat de pederàstia,
Joan Planellas ha explicat que "s’ha fet una revisió dels casos, amb una investigació en
profunidat, i la conclusió és que no s’ha trobat cap prova delictiva que els incrimini". En
aquesta línia, ha confirmat que, "mentre no es demostri el contrari, cal respectar
l’honorabilitat" d'aquests sacerdots. De tota manera, ha puntualitzat que, "per garantir una
màxima transparència, l'Arquebisbat ja ha traslladat totes les diligències d’aquest tema a la
Fiscalia provincial perquè, si ho creu necessari, puguin fer les investigacions pertinents".
Mentre no hi hagi un canvi, segons el prelat, "aquests mossens podran assumir determinats
càrrecs pastorals". "D'aquí a un dies, indicaré aquests càrrecs per a cadascun d’ells", ha
anunciat.
Planellas, com ja havia afirmat en ser nomenat pel Sant Pare, ha
reiterat que creu en la unitat pastoral de les diòcesis amb seu a
Catalunya. "Això es una experiència que ens ve de segles passats,
amb Tarragona com a seu primada, que té una relació amb les diòcesi
veïnes en tota una llarga història", ha comentat. L'arquebisbe ha
destacat també que, "a partir del Concili Vaticà II, es fa una reunió
periòdica dels bisbes amb seu a Catalunya, un mínim de quatre o cinc
vegades cada any, un front comú que és fonamental". Finalment, ha
assegurat que "seria una gran notícia que el Papa vingués a Manresa
i que "la visita faria un bé molt gran al poble sant de Déu a Catalunya".
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INFORMACIONS
24 GUANYA’T EL CEL AMB EL PARE MANEL
En la 24ena edició Pepe Rubianes i
Carles Flavià promotors dels festival
junt al Pare Manel, continuen en escena
amb Joan Manuel Serrat, el Tricicle,
Clara Segura & Bruno Oro, Alba
Guerrero, Pep Plaza & Queco Novell,
Judit Neddermann, el Mag Lari, Carlos
Latre, Txabi Franquesa i Manel Fuentes.

ESTRENA dijous 11 i diumenge 14 de juny
a les 20h
Al
canal
de
Youtube
www.guanyatelcel.org
Fes un donatiu a la Fundació Pare Manel

Per primera vegada en els més de 24 anys
d’història, el festival benèfic Guanya’t el
Cel amb el Pare Manel ha estat molt a prop
de ser suspès. La tenacitat dels seus
productors (Pep Molina i Maria Rosales), la
capacitat seductora del Pare Manel i la
generositat dels artistes, ha possibilitat de
fer-ne una edició inèdita online, gràcies a
la plena implicació de la productora de
televisió El Terrat del grup Mediapro. Com en les edicions anteriors, els fons recaptats es
destinaran íntegrament a finançar projectes comunitaris d’acció social amb infants i
joves, així com la complicada campanya de casals i colònies d'aquest estiu, projectes que
la Fundació Pare Manel desenvolupa des de fa més de 40 anys als barris de Verdum i
Roquetes de Barcelona.
El Guanyat el Cel amb el Pare Manel s’ha convertit en un
esdeveniment solidari emblemàtic i una cita anual
ineludible. Va ser creat pel Pare Manel juntament amb els
desapareguts Pepe Rubianes i Carles Flavià, als quals vol
retre un record permanent. Entre els artistes habituals i els
que hi han actuat alguna vegada hi ha Pepe Rubianes,
Carles Flavià, Joan Manuel Serrat, Miguel Gila, Tricicle,
Manel Fuentes, Queco Novell, Joaquín Sabina, Andreu
Buenafuente, Sílvia Pérez Cruz, Santi Millán, Judit
Neddermann, Xavier Sardà, Jaume Sisa, Love of Lesbian,
Sergi López, Pavlovsky, Brigitta Lamoure, Estopa, Gerard
Quintana, Sol Picó, Alberto San Juan, Tortell Poltrona o
Joan Lluís Bozzo. El cartell de l’edició d’enguany és obra de
l’artista Claudia Valcells.
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El 24è Festival Guanya't el Cel amb el Pare Manel s'emetrà en doble sessió d'estrena i
en obert el dies dijous 11 i diumenge 14 de juny a les 20:00 hores, al
canal www.guanyatelcel.org de la plataforma Youtube. El Festival, conduït per Manel
Fuentes, es va gravar el dia 29 de maig per l'equip tècnic i de realització de El Terrat per
videoconferència.

Benvolguts/des:
Enguany no us faré anar al teatre, a més així serem més... Però no volia anular el festival i
que acumuléssiu punts pel Purgatori.
[...]
LLEGEIX LA INVITACIÓ DEL PARE MANEL

TEASER - 24è Festival Guanya't el Cel amb el Pare Manel
https://www.youtube.com/watch?v=hpMSukBs2MU
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ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL
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CASA D’ESPIRITUALITAT “ENRIC D’OSSÓ”
Dies del 24 al 30 de juliol de 2020
EXERCICIS ESPIRITUALS
“Déu camina amb el seu
benaurances.”

poble.

Les

Acompanya: Adolfo Chércoles, sj
LLOC: Casa d’espiritualitat “Enric d’Ossó” (Tortosa)
Inici: dia 24 a les 13h.
Final: dia 30 després de dinar.
Preu: 330€ (tot inclòs)
Llengua: Castellà

Persona de contacte: Cristina Caire
Email: tortosa.casa.espiritualitat@stjteresianas.org
Telf.: 977 500 786 / 977 503 943/ 628050513
Com arribar-hi: Tren, autobusos HIFE, cotxe.

CENTRO ARRUPE
Jueves 11 de junio, a las 19:30, puedes preguntarle a Amparo Navarro todo lo que quieras
sobre el proyecto 'Mujeres e Iglesia' del Centro Arrupe. Será en el siguiente enlace
➡ facebook.com/centroarrupeje…
➡ pic.twitter.com/VJ35bMQBsx ...
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CARMELITES MISSIONERES
ESPAI D’INTERIORITAT PARE PALAU

Precio por persona: 300€ -Alojamiento y pensión completa- menú vegetariano.
Plazas limitadas. Protocolos anti COVID-19 definidos.

Precio por persona: 380€ - Alojamiento y pensión completa.
Plazas limitadas. Protocolos anti COVID-19 definidos.
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UISG
JUNIO (pronto toda la información)
12, 15-17 (Hora de Roma): Encuentro con la CLAR, la Confederación Latinoamericana de
Religiosas/os
13: Presentación del Libro sobre Mujer y Economía de la Hna. Alessandra Smerilli (italiano)
15, 15-16.30 (Hora de Roma): Webinar sobre Zoom: cómo programar un encuentro y otras
herramientas del administrador (Solamente en italiano)
17, 16-17.30 (Hora de Roma): Webinar sobre Zoom: cómo programar un encuentro y otras
herramientas del administrador (Solamente en español)
20: Webinar World Day of Refugees
23-25: Servicio de Asesoramiento Canónico en línea con la Hna. Tiziana Merletti
24: Webinar sobre los desafío canónico en el tiempo del Covid19
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BREUS

El 5 de juny de 2020 el Consell Pontifici per a la Promoció de la
Unitat dels Cristians va celebrà el 60è aniversari de la seva fundació.
Amb motiu de la celebració del Corpus Christi, el proper dia 14 de juny,
que enguany coincideix amb el 700 aniversari de la processó de
l’Eucaristia pels carrers de Barcelona, i davant la situació especial de
la pandèmia el cardenal Joan Josep Omella presidirà la missa de la
Solemnitat del Corpus Christi, el proper diumenge 14 de juny, a les
18 h, des de la catedral de Barcelona. Aquesta celebració es podrà
seguir de manera presencial i virtual (Ràdio Estel i Youtube de la Catedral).
Les autoritats del Vaticà van arrestar el divendres 5 de juny passat al
financer italià Gianluigi Torzi, acusat de delictes com extorsió,
blanqueig de capitals i estafa en el marc d'una investigació per
irregularitats immobiliàries. El promotor de Justícia Gian Piero
Milano i el seu adjunt, Alessandro Diddi, van interrogar aquest
divendres a Torzi, acompanyat pels seus advocats, i al final de la
trobada van decidir la seva detenció, segons un comunicat de l'Oficina
de Premsa de la Santa Seu.
El papa Francesc presidirà la Missa de Corpus Christi, el diumenge
14 de juny a l'Altar de la Càtedra davant la presència d'uns cinquanta
fidels. A la fi de la celebració, tindrà lloc l'exposició del Santíssim
Sagrament i la benedicció eucarística.
Per vuitè any consecutiu, l'Institut per a les Obres de Religió (IOR)
publica el balanç en el seu informe anual. Les dades es refereixen a
l'any 2019: mostra no només el compliment dels més alts estàndards
internacionals, sinó també el compromís d'assegurar l'adhesió plena i
contínua als principis i la doctrina social de l'Església.
El próximo 11 de julio dará inicio el VI Diplomado Internacional de
Doctrina Social de la Iglesia bajo el título: “Mujer en la Vida Pública:
Feminismos e identidad católica en el siglo XXI”. Se trata de un
diplomado organizado por la Academia Latinoamericana de Líderes
Católicos y motivado por la invitación del Papa Francisco a buscar un
auténtico feminismo que promueva la participación de la mujer en la
vida pública. Se realizará de manera online y las inscripciones deberán
realizarse antes del 29 de junio.
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Fundació Escola Cristiana
FECC INFORMA núm. 775 | 8 de juny de 2020
Un repte que s’ha d’afrontar de manera cooperativa
Iniciem la segona setmana de retorn a les escoles en aquesta reobertura parcial del mes
de juny, però amb l’horitzó posat en el gran repte del setembre i, en general, del proper
curs.
Dues setmanes mal comptades i haurà arribat el final del curs lectiu. Ens situem en el mes
de juny pràcticament mig consumit. I encara som a l’espera de ser convocats pel
Departament d’Educació per treballar els diversos aspectes que cal considerar per al reinici
del proper curs, que són molts i d’una envergadura monumental. L’escola concertada, com
la resta d’agents del sistema, coneix les urgències i les necessitats del Servei d’Educació
de Catalunya, i considera necessari poder-les tractar obertament.
L’Administració no pot incórrer en el mateix error que s’ha produït en la programació i
proposta d’obertura de les escoles d’aquest mes de juny. Ha estat un clam absolutament
general i constat la preocupació i enuig que han provocat en la comunitat educativa la
manca de diàleg a l’hora de determinar la reobertura d’aquests dies. Són conegudes les
reaccions contràries en alguns territoris i, fins i tot, la judicialització d’aquest pla d’obertura
a partir d’una demanda contenciós-administrativa interposada pel sindicat USTEC en contra
d’aquest pla.
Som conscients que els efectes de la pandèmia han comportat una necessitat de reacció
urgent en la seva conducció. Però aquesta actuació no pot ancorar-se només en la gestió
immediata de l’emergència. La COVID-19 ha comportat greus conseqüències immediates,
però també ha afectat l’estructura, els pilars de molts dels elements que construeixen la
nostra societat, amb especial incidència en els aspectes econòmics, laborals i socials.
El teixit educatiu no ha restat al marge. L’escola concertada, amb el conjunt de professionals
que la basteixen, constitueix una riquesa col·lectiva, en consonància amb el que ha estat el
tarannà d’aquest poble, i ha mostrat un cop més, i de manera reconeguda, la disposició i
capacitat de reacció envers les necessitats col·lectives de la societat.
I per això reiterem que no es pot incórrer en el mateix error. L'elaboració de plans de
contingència per abordar el proper curs ha de ser una tasca compartida. D'una banda, les
administracions educatives han de desenvolupar marcs d'actuació i proporcionar els
recursos necessaris per fer front a les necessitats i situacions derivades de la pandèmia,
que se sumen al crònic infrafinançament de l’escola concertada. Per altra part, els centres
educatius i les comunitats que els componen han d'ajustar aquest marc general a les seves
condicions i circumstàncies concretes a través de l’elaboració de plans adequats a la seva
realitat institucional. Però és ineludible que aquest procés es realitzi segons una manera de
fer cooperativa, basada en la responsabilitat professional i la col·laboració entre institucions
i actors educatius.
És evident que s’haurà de parlar de propostes concretes, reals i factibles, que garanteixin
totes les mesures de seguretat necessàries perquè el curs pugui començar en les millors
condicions per a tota la comunitat educativa, davant el gran repte que suposa un reinici en
què l’educació presencial exigirà la implicació de totes les parts per entomar els canvis
organitzatius i metodològics que arribaran.
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Però és també manifest i necessari que s’haurà de parlar de la nova realitat social,
econòmica i cultural que els efectes de la COVID-19 han fet albirar i aflorar en l’educació,
considerant que el nostre sistema se sustenta en el fet que “totes les persones tenen dret
a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat” i que el sistema educatiu
de Catalunya, constituït, segons diu la LEC, “per una xarxa plural de centres educatius de
titularitat pública i de titularitat privada i el resultat de la tradició educativa i social del país”,
ha de garantir aquests drets.
Aquesta pluralitat, pilar del sistema educatiu, fa que aquest sigui més just i més estable i
permet que les famílies del nostre país puguin fer ús del dret a decidir quina és l’educació
que volen per als seus fills d’acord amb les seves conviccions i criteris. Entre tots serem
capaços de construir aquesta nova realitat, però som a l’espera de rebre la crida a la
participació que ha de venir de l’autoritat política. Esperem que ho faci, i ben aviat.

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

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

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

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