
    
 
 

  

Rosa d’abril, Morena de la serra, 
de Montserrat estel, 
il·lumineu la catalana terra, 
guieu-nos cap al Cel. 
 

Amb serra d’or els angelets serraren 
eixos turons per fer-vos un palau; 
Reina del Cel que els Serafins baixaren, 
deu-nos abric dins vostre mantell blau. 
 

Alba naixent d’estrelles coronada, 
Ciutat de Déu que somnià David, 
a vostres peus la lluna s’és posada, 
el sol sos raigs vos dóna per vestit. 
 

Dels catalans sempre sereu Princesa, 
dels espanyols Estrella d’Orient, 
sigueu pels bons pilar de fortalesa, 
pels pecadors el port de salvament. 
 

Doneu consol a qui la pàtria enyora, 
sens veure mai els cims de Montserrat; 
en terra i mar oïu a qui us implora, 
torneu a Déu els cors que l’han deixat. 
 

Mística Font de l’aigua de la vida, 
rageu del Cel al cor de mon país; 
dons i virtuts deixeu-li per florida; 
feu-ne, si us plau, el vostre paradís. 
 

Ditxosos ulls, Maria, els que us vegin! 
ditxós el cor que s’obri a vostra llum! 
Roser del Cel, que els serafins voltegen, 
a ma oració doneu vostre perfum. 
 

Cedre gentil, del Líbano corona, 
Arbre d’encens, Palmera de Sion, 
el fruit sagrat que vostre amor ens dóna 
és Jesucrist, el Redemptor del món. 
 

Amb vostre nom comença nostra història 
i és Montserrat el nostre Sinaí: 
sient per tots l’escala de la glòria 
eixos penyals coberts de romaní. 
 

Rosa d’abril, Morena de la serra, 
de Montserrat estel, 
il·lumineu la catalana terra, 
guieu-nos cap al Cel. 
 

Barcelona, 26 d’abril de 2012                                                                          ANY V. núm.      

Festa de la Mare de Déu de Montserrat 
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El Primer de Maig, Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, és una jornada 
reivindicativa en la qual commemorem la solidaritat dels obrers de Xicago de 1886 i les 
víctimes de la defensa dels drets laborals al llarg de la història del moviment obrer. 
Primer de Maig 2012 
El Primer de Maig d’enguany està molt marcat per la reforma laboral, les retallades 
econòmiques, la pujada de l’atur, els desnonaments injustos, el dèficit fiscal i la conseqüent 
resposta dels treballadors i treballadores a la vaga general del passat 29 de març. 
Entre llums i ombres els cristians obrers, que també vivim en la nostra pròpia pell aquesta 
situació, ens sentim solidaris a tantes persones que pateixen les conseqüències de la crisi 
econòmica provocada per un sistema econòmic injust. 
 
Hem vist que: 
• Totes les mesures econòmiques, laborals i socials provoquen pèrdues importants dels 
drets dels treballadors i treballadores. 
• Moltes famílies estan sent afectades en la seves relacions per situacions de tensió, 
angoixa, estrès, depressió, canvis de caràcter... 
• Va augmentant el nombre d’aturats i aturades. 
• Els joves miren amb molta inseguretat el seu futur. 
• Cada vegada hi ha més persones abocades a la marginació. 
• Algunes persones grans han de mantenir, amb les seves pensions que moltes vegades 
són petites, la precarietat econòmica dels seus fills i néts. 
• Hi ha famílies que han de renunciar a les seves cases perquè no poden pagar les 
hipoteques. 

• Treballadors d’altres llocs que han de tornar als seus 
països d’origen per manca de sortides laborals i perspectiva 
de futur. 
 
Ens hem deixar il·luminar per l’evangeli segons Marc 
que… 
• Ens recorda que Jesús veié una gran gentada i se’n 
compadí, perquè eren com ovelles sense pastor (Mc 6, 34). 
• Ens adverteix que sempre ens faltarà una cosa per gaudir 
del Regne de Déu si no donem el que tenim als pobres 
(Mc 10, 21). 
• Ens subratlla que per ser important en mig de la gent cal 
ser servidor a l’estil de Jesús que va donar la vida (Mc 10, 
43). 
• Ens crida a discernir la nostra escala de valors davant un 
món materialista i consumista (Mc 12,17). 
• Ens fa mirar i visibilitzar els petits gestos de vida dels 
més petits de la nostra societat (Mc 12,44). 

El Primer de Maig 
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• Ens empeny a fer una lectura creient de la realitat que estem vivim sense por ni fatalisme 
(Mc 14,28). 
 
Ens sentim compromesos a: 
• Continuar denunciant totes les injustícies que atempten contra els drets humans dels 
treballadors i treballadores a partir d’actuacions que visibilitzin les víctimes de la crisi. 
• Treballar allà on som (família, barri, lloc de treball, parròquia, moviments, associacions...) per 
crear xarxes de solidaritat. 
• Tenir una actitud reivindicativa tant a nivell 
individual com col·lectiu davant les 
administracions que tenen la responsabilitat 
de garantir els drets i el benestar de totes les 
persones. 
• Sensibilitzar les persones que formem 
l’Església perquè donem exemple evangèlic 
des de l’austeritat, confiança, esperança, 
justícia, germanor, hospitalitat, amor fratern i 
acollida. 
• Educar a un estil de vida més auster, 
valorant les coses petites, sabent compartir el poc que tenim... amb el nostre testimoni en el 
dia a dia; i, a la vegada, amb la creació d’espais de trobada de solidaritat i acollida: bancs dels 
temps, bescanvi de coses, caixes de resistència, compartir béns, pedagogia del saber 
administrar, borses de treball, ajuda mútua... 
 
MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: ACO, GOAC, JOC, MIJAC, CAPELLANS 
OBRERS, RELIGIOSES EN BARRIS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE 
CATALUNYA. 

 
 

 

 

Al contemplar la vida de Esperanza González Puig, que nació 
en Lleida el 19 de mayo de 1823 y fundó la Congregación de 
MISIONERAS ESCLAVAS DEL INMACULADO CORAZÓN 
DE MARÍA (en 1862), uno se siente como cuando miras la 
bóveda de una catedral, sus cuadros, cristaleras e 
imágenes… ¡cómo nos ayudan a trascender la materia hasta 
llegar al Dios que nos mira y ama! Y te ves insignificante, pero 
lleno de paz y con deseos de contemplar, sin prisa, todo su 
interior.  

El interior de Esperanza siempre sorprende, te lleva a Dios y 
te invita a amarle. En su interior descubres la misericordia del 
Padre Bueno de la parábola, y la del Buen Pastor para las 
jóvenes en situaciones difíciles; encuentras la bondad y 
paciencia del Maestro Bueno, que deja y favorece que los 
niños se acerquen. 

El Señor le regaló mucho, por eso pudo pedirle todo, y ella, 
sencilla y humilde, como María de Nazaret, respondió con 

La Congregación de Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de 
María, fundada por la venerable Madre Esperanza González Puig, 

cumple 150 años 

La dignitat de la persona i les exigències de 
la justícia requereixen, sobretot avui, que 
les opcions econòmiques no facin 
augmentar de manera excessiva i 
moralment inacceptable les desigualtats, i 
que es continuï buscant com a prioritat 
l'objectiu de l'accés al treball per part de 
tots, o que el mantinguin. 

Caritas in veritate 32, de Benet XVI 
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total generosidad: “Fiat”, “Hágase”, y la gracia hizo posible dar a luz una nueva Congregación 
en la Iglesia.  

El día de la Virgen de los Dolores, cuando el Señor le pide la fundación, Él mismo le dio el 
nombre que ésta había de llevar:   

“Jesús me miró con ojos de ternura y me dijo: mira hija cómo sufro por estas almas, sálvalas y 
alíviame; es mi voluntad que fundes una Religión bajo la protección del Corazón de mi 
Madre, cuyo título le darás; tendrá por objeto recoger esas almas perdidas para ganarlas 
para mí, mis secretos son inescrutables y tú eres la destinada para esta gran obra…” (Notas 
Autobiográficas 22). 

El Señor le encomienda la misión de salvar almas, la asocia a su propia misión. Configurada 
con Él, y por pura gracia, podrá ser esa mano tendida a la joven marginada por la sociedad y 
a veces por la familia; y, como en la parábola del Padre Bueno, acogerá a esas jóvenes como 
si fueran sus propias hijas, para devolverles la dignidad perdida y la paz interior.  

A la vez, el Señor le pide: “Alíviame”, la 
misma petición del “tengo sed” a Teresa 
de Calcuta. Esperanza intenta aliviar a 
Cristo con actos sencillos, realizados con 
amor, y con actos heroicos, al estilo de los 
que practicaron los santos penitentes. 

En otro momento de su vida ve a los niños 
“como tiernas florecillas” que pronto 
pierden su hermosura por falta del agua de 
la gracia y de un clima propicio para 
desarrollarse bien. La educación será la 
expansión de la única misión: ‘salvar 
almas’, no importa la edad. 

El Carisma de la Caridad que ejerció con 
mujeres, niños y jóvenes, a quienes 
ayudaba con entrañas de misericordia, es 
de plena actualidad en nuestro siglo recién 
comenzado. 

Fue voluntad del Señor que naciera en la 
Iglesia una nueva Congregación bajo la 
protección del CORAZÓN de su MADRE. 
En estos 150 años de historia, el Corazón 
de la Madre ha mantenido la vida de esta 
Obra. La mirada cariñosa de María Virgen 
la confortó en los comienzos, y esa misma 

mirada protectora se ha prolongado en el tiempo.  

Como todas las almas grandes, Esperanza se ve muy pequeña para realizar lo que se le pide, 
y ora, y pregunta a sabios y santos sacerdotes, como el Padre Claret, quien la invita a ser 
muy humilde, para que la obra dé abundante fruto.  

Durante diez años puso resistencia, pero la gracia superó a los miedos, y el 19 de junio de 
1862, cuando tenía 39 años, funda la Congregación.  

Cumplimos 150 años de vida en la Iglesia, somos dentro de ella, como decía M. Esperanza, 
‘un hermoso jardín, cuyos dueños son el Rey y la Reina de los cielos y en él tienen puestos 
los ojos para su recreo’. Con tan buenos jardineros, las nuevas flores seguirán adornando a la 
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Iglesia y al mundo y queremos que la Congregación sea un espacio donde el que nos llamó 
pueda recrearse. 

Al cumplir 150 años de vida, las religiosas que hacemos historia en el momento presente 
queremos seguir mirando al mundo con corazón esperanzado y compasivo, ser samaritanas, 
curar heridas y llevar a Cristo con nuevo ardor y entrega, como se nos pide en la Nueva 
evangelización. 

Una mirada de junio de 1862 hasta nuestros días suscita, inevitablemente, en nuestro corazón 
una palabra dirigida a Dios: ¡GRACIAS!, y una súplica confiada: ¡sigue enviando, Señor, a tu 
Obra, las vocaciones necesarias para seguir haciendo vida el Carisma y la Misión que un día 
nos confiaste. 

La Iglesia reconoció las virtudes heroicas de Madre Esperanza el 28 de abril de 2006, ya es 
Venerable, ahora confiamos que pronto sea declarada beata, confíate a ella en tus 
necesidades, su intercesión no te faltará. 

 

 

 

 
MISSATGE DEL SANT PARE BENET XVI PER A LA XLIX JORNADA MUNDIAL 

DE PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 

29 d’abril de 2012 - IV Diumenge de Pasqua 
 

Benvolguts germans i germanes, 

La XLIX Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, que se celebrarà el 29 d’abril de 
2012, quart diumenge de Pasqua, ens invita a reflexionar sobre el tema: Les vocacions, do de 
la caritat de Déu. 

La font de qualsevol do perfecte és Déu 
Amor —Deus caritas est―: «el qui està 
en l’amor està en Déu, i Déu està en 
ell» (1Jn 4,16). La Sagrada Escriptura 
narra la història d’aquest vincle originari 
entre Déu i la humanitat, que precedeix 
la creació mateixa. Sant Pau, en 
escriure als cristians de la ciutat d’Efes, 
eleva un himne de gratitud i lloança al 
Pare, el qual, amb benevolència infinita, 
disposa al llarg dels segles la realització 
del seu pla universal de salvació, que 
és un designi d’amor. En el Fill Jesús 

―afirma l’Apòstol― «ens escollí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, 
irreprensibles als seus ulls» (Ef 1,4). Som estimats per Déu fins i tot abans de venir a 
l’existència. Mogut exclusivament pel seu amor incondicional, ell ens «ha creat del no-res» (cf. 
2Ma 7,28) per portar-nos a la comunió plena amb ell. 

Ple de gran estupor davant l’obra de la providència de Déu, el Salmista exclama: «Quan miro 
el cel que han creat les teves mans, la lluna i els estels que hi has posat, jo em dic: “Què és 
l’home, perquè te’n recordis? Què és un mortal, perquè el tinguis present?”» (Sl 8,4-5). La 
veritat profunda de la nostra existència està, doncs, tancada en aquest sorprenent misteri: 
qualsevol criatura, en particular qualsevol persona humana, és fruit d’un pensament i d’un 
acte d’amor de Déu, amor immens, fidel, etern (cf. Jr 31,3). El descobriment d’aquesta realitat 
és el que canvia veritablement la nostra vida en el més profund. En una cèlebre pàgina de les 

Les vocacions, do de la caritat de Déu 



6 

 

Confessions, sant Agustí expressa amb gran intensitat el seu descobriment de Déu, summa 
bellesa i amor, un Déu que havia estat sempre a prop seu, i al qual al final va obrir la ment i el 
cor perquè fossin transformats: «Tard us vaig estimar, Bellesa tan antiga i tan nova, tard us 
vaig estimar! I vós éreu dintre meu i jo a fora, i així per fora us cercava; i, deforme com era, 
em llançava sobre aquestes coses belles que vós vau crear. Vós éreu amb mi, però jo no era 
amb vós. Em retenien lluny vostre aquelles coses que, si no estiguessin en vós, no existirien. 
Em vau cridar i vau clamar, i vau trencar la meva sordesa; vau brillar i vau resplendir, i vau 
guarir la meva ceguesa; vau difondre el vostre perfum, i el vaig aspirar, i ara us anhelo; vaig 
assaborir-vos, i ara sento fam i set de vós; em vau tocar, i vaig desitjar amb ànsia la pau que 
procedeix de vós» (X, 27,38). Amb aquestes imatges, el Sant d’Hipona intentava descriure el 
misteri inefable de l’encontre amb Déu, amb un amor que transforma tota l’existència. 

Es tracta d’un amor sense reserves que ens precedeix, ens sosté i ens crida durant el camí de 
la vida i té la seva arrel en la gratuïtat absoluta de Déu. Referint-se en concret al ministeri 
sacerdotal, el meu predecessor, el beat Joan Pau II, afirmava que «qualsevol gest ministerial, 
al mateix temps que porta a estimar i servir l’Església, ajuda a madurar cada vegada més en 
l’amor i en el servei a Jesucrist, cap, pastor i espòs de l’Església; en un amor que es configura 
sempre com a resposta a l’amor precedent, lliure i gratuït, de Déu en Crist» (exhortació 
apostòlica Pastores dabo vobis, 25). En efecte, tota vocació específica neix de la iniciativa de 
Déu; és el do de la caritat de Déu. Ell és qui fa el «primer pas» i no com a conseqüència d’una 
bondat particular que troba en nosaltres, sinó en virtut de la presència del seu amor mateix, 
que «donant-nos l’Esperit Sant, ha vessat en els nostres cors» (Rm 5,5). 

En tot moment, en l’origen de la crida 
divina es troba la iniciativa de l’amor 
infinit de Déu, que es manifesta 
plenament en Jesucrist. Com vaig 
escriure en la meva primera encíclica 
Deus caritas est, «de fet, Déu és 
visible de moltes maneres. En la 
història d’amor que ens narra la Bíblia, 
ell surt al nostre encontre, mira 
d’atreure’ns, arribant fins a l’Últim 
Sopar, fins al Cor traspassat a la creu, 
fins a les aparicions del Ressuscitat i 
les grans obres mitjançant les quals ell, per l’acció dels Apòstols, ha guiat el caminar de 
l’Església naixent. El Senyor tampoc ha estat absent en la història successiva de l’Església: 
sempre ve al nostre encontre a través dels homes en els quals ell es reflecteix; mitjançant la 
seva Paraula, en els sagraments, especialment l’eucaristia» (n. 17). 

L’amor de Déu roman per sempre, és fidel a ell mateix, a la «promesa feta per a mil 
generacions» (Sl 105,8). Cal, per tant, tornar a anunciar, especialment a les noves 
generacions, la bellesa captivadora d’aquest amor diví, que precedeix i acompanya: és 
l’entrellat secret, és la motivació que mai no falla, ni tan sols en les circumstàncies més difícils. 

Estimats germans i germanes, hem d’obrir la nostra vida a aquest amor; cada dia Jesucrist 
ens crida a la perfecció de l’amor del Pare (cf. Mt 5,48). La grandesa de la vida cristiana 
consisteix en efecte a estimar «com» ho fa Déu; es tracta d’un amor que es manifesta en el do 
total d’ell mateix fidel i fecund. Sant Joan de la Creu, responent a la priora del monestir de 
Segòvia, afligida per la dramàtica situació de suspensió en què es trobava el Sant en aquells 
anys, la invita a actuar d’acord amb Déu: «No penseu una altra cosa sinó que tot ho ordena 
Déu. I on no hi ha amor, poseu-hi amor, i en traureu amor» (Epistolari, 26). 

En aquest terreny oblatiu, a l’obertura a l’amor de Déu i com a fruit d’aquest amor, neixen i 
creixen totes les vocacions. I bevent d’aquesta font mitjançant la pregària, amb el tracte 
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freqüent amb la Paraula i amb els sagraments, especialment amb l’eucaristia, serà possible 
viure l’amor al proïsme en què s’aprèn a descobrir el rostre de Crist Senyor (cf. Mt 25,31-46). 
Per a expressar el vincle indissoluble que hi ha entre aquests «dos amors» ―l’amor a Déu i 
l’amor al proïsme― que brollen de la mateixa font divina i que s’hi orienten, el Papa sant 
Gregori Magne fa servir l’exemple de la planta petita: «En el terreny del nostre cor, [Déu] ha 
plantat primer l’arrel de l’amor a ell i després s’ha desenvolupat, com un calze, l’amor fratern» 
(Moralium Libri, sive expositio in Librum B. Job, Ll. VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D). 

Aquestes dues expressions de l’únic amor diví han de ser viscudes amb especial intensitat i 
puresa de cor pels qui s’han decidit a emprendre un camí de discerniment vocacional vers el 
ministeri sacerdotal i la vida consagrada; constitueixen el seu element determinant. En efecte, 
l’amor a Déu, del qual els preveres i els religiosos es converteixen en imatges visibles 
―encara que sempre imperfectes― és la motivació de la resposta a la crida d’especial 
consagració al Senyor a través de l’ordenació presbiteral o la professió dels consells 
evangèlics. La força de la resposta de sant Pere al Mestre diví: «Tu saps que t’estimo» (Jn 
21,15), és el secret d’una existència lliurada i viscuda en plenitud i, per això, plena d’alegria 
profunda. 

L’altra expressió concreta de l’amor, l’amor al 
proïsme, sobretot envers els més necessitats i els 
que pateixen, és l’impuls decisiu que fa del sacerdot i 
de la persona consagrada algú que suscita comunió 
entre la gent i que és un sembrador d’esperança. La 
relació dels consagrats, especialment del sacerdot, 
amb la comunitat cristiana és vital i arriba a ser part 
fonamental del seu horitzó afectiu. Pel que fa a això, 
al sant Rector d’Ars li agradava repetir: «El sacerdot 
no és sacerdot per a ell mateix; ho és per a 
vosaltres» (Le curé d’Ars. Sa pensée - Son cœur, Foi 
Vivante, 1966, p. 100). 

Estimats germans en l’episcopat, estimats preveres, diaques, consagrats i consagrades, 
catequistes, agents de pastoral i tots els qui us dediqueu a l’educació de les noves 
generacions, us exhorto amb viva sol·licitud a prestar atenció a tots els qui a les comunitats 
parroquials, les associacions i els moviments adverteixen la manifestació dels signes d’una 
crida al sacerdoci o a una especial consagració. És important que es creïn en l’Església les 
condicions favorables perquè puguin aflorar tants sí en resposta generosa a la crida de l’amor 
de Déu. 

Serà tasca de la pastoral vocacional oferir punts d’orientació per a un camí fructuós. Un 
element central ha de ser l’amor a la paraula de Déu, a través d’una familiaritat creixent amb 
la Sagrada Escriptura i d’una pregària personal i comunitària atenta i constant, per a ser 
capaços de sentir la crida divina enmig de tantes veus que omplen la vida diària. Però, 
sobretot, que l’eucaristia sigui el «centre vital» de qualsevol camí vocacional: és aquí on 
l’amor de Déu ens toca en el sacrifici de Crist, expressió perfecta de l’amor, i és aquí on 
aprenem una vegada i una altra a viure la «gran mesura» de l’amor de Déu. Paraula, pregària 
i eucaristia són el tresor preciós per a comprendre la bellesa d’una vida totalment gastada pel 
Regne. 

Desitjo que les Esglésies locals, en tots els seus estaments, siguin un «lloc» de discerniment 
atent i de verificació vocacional profunda, oferint als joves un acompanyament espiritual savi i 
vigorós. D’aquesta manera, la comunitat cristiana es converteix ella mateixa en manifestació 
de la caritat de Déu que custodia en ella qualsevol crida. Aquesta dinàmica, que respon a les 
instàncies del manament nou de Jesús, es pot dur a terme de manera eloqüent i singular a les 
famílies cristianes, l’amor de les quals és expressió de l’amor de Crist que es va lliurar a ell 
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mateix per la seva Església (cf. Ef 5,32). A les famílies, «comunitat de vida i d’amor» 
(Gaudium et spes, 48), les noves generacions poden tenir una experiència admirable d’aquest 
amor oblatiu. Elles, efectivament, no sols són el lloc privilegiat de la formació humana i 
cristiana, sinó que poden convertir-se en «el seminari primer i millor de la vocació a la vida de 
consagració pel regne de Déu» (exhortació apostòlica Familiaris consortio, 53), fent descobrir, 
precisament en el si de la llar, la bellesa i la importància del sacerdoci i de la vida consagrada. 
Els pastors i tots els fidels laics han de col·laborar sempre perquè dins l’Església es 
multipliquin aquestes «cases i escoles de comunió» seguint el model de la Sagrada Família 
de Natzaret, reflex harmoniós a la terra de la vida de la Santíssima Trinitat. 

Amb aquests desitjos, imparteixo de cor la benedicció apostòlica a vosaltres, venerables 
germans en l’episcopat, als sacerdots, als diaques, als religiosos, a les religioses i a tots els 
fidels laics, en particular als joves que amb cor dòcil es posen a l’escolta de la veu de Déu, 
disposats a acollir-la amb adhesió generosa i fidel. 

Benedictus pp. XVI 

Vaticà, 18 d’octubre de 2011 

 

 

 

Gna. Visi Lorenzo SF  diumenge, 15 d'abril de 2012 

Seguint una bona tradició, i amb molta joia i un 
ambient festiu i fraternal, un bon nombre de 
religiosos i religioses dels Bisbats de Solsona i 
Urgell, acompanyats dels Delegats diocesans per 
a la vida consagrada i presidits per Sr. Bisbe de 
Solsona Xavier Novell i altres sacerdots, un any 
més van tenir la seva Trobada Diocesana 
pasqual de la Vida Consagrada, a Ivorra i Sant 
Ramon. 

Van poder gaudir i enriquir-se de l'espiritualitat 
del Santuari eucarístic del Sant Dubte, quan 
encara s'hi respira l'aire de la celebració del 
mil·lenni del Sant Dubte d’Ivorra, i la vivència del 
Convent Mercedari de Sant Ramon, amb 
testimonis ben significatius de les persones que 
formen la comunitat, Superior-Rector, Formador i 
Novicis. 

El centre d'aquesta jornada va ser l'Eucaristia, 
molt ben preparada i participada en el Santuari 
del Sant Dubte, i presidida pel Sr. Bisbe Xavier 
Novell i concelebrada per cinc sacerdots. A 
l'homilia, el Sr. Bisbe va subratllar el valor de 
l'Eucaristia, fent paral·lelisme amb el vessament de la sang que ocorregué en el miracle del 
Sant Dubte, com a afirmació de la nostra fe en aquest gran misteri i com a força que ha 
d'omplir tota la vida dels consagrats i consagrades, essent-ne testimonis davant el nostre 
món. 

Tota la jornada va ser com un himne d'acció de gràcies pel regal de la vocació a la vida 
consagrada. La trobada va finalitzar amb la pregària de Vespres a la Parròquia-Santuari de 
Sant Ramon. 

Trobada pasqual a Ivorra de religiosos i religioses de les Diòcesis de 
Solsona i Urgell 
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El Secretariat de Marginació del Bisbat de Barcelona organitza per al dissabte 5 de maig la 
4a Trobada de “Testimonis entre els pobres”. Aquest  any les persones que recordarem 
seran Rosa Navarro i el Pare Paco. L’acte tindrà lloc al col·legi de les Teresianes del carrer 
Ganduxer (Ganduxer, 58) i començarà a dos quarts d’onze del matí. Hi haurà una 

“Testimonis entre els pobres” 
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conferència de Mn. Gaspar Mora sobre "L'espiritualitat en temps de crisi", una taula rodona i la 
presentació del quart fulletó "Testimoni entre els pobres" a càrrec de la autora Victòria Molins. 
 

Les institucions que ho desitgin podran disposar d'un stand on podran oferir informació de la 
feina que fan i, si s'escau, vendre productes dels seus tallers. També hi ha la possibilitat de 
quedar-se a dinar i a la tarda un cine-fòrum.  
 

Tant per al dinar com per muntar un estand us demanem que us apunteu abans del divendres 
27 d'abril. Ho podeu fer a Delegació de Pastoral Social (Rivadeneyra, 6, 8a,  
e-mail delpassocial@yahoo.es o  tel 93317 63 97 matins). 
 

Som convidats a participar-hi  voluntaris de Càritas de parròquies, de presons i d'institucions i 
entitats i tothom que tingui sensibilitat envers el món dels més petits. Informació a la 
Delegació de Pastoral Social. 

 

 
Núria Calduch-Benages presenta tres llibres sobre la Bíblia 
 

Rosa María Jané Chueca – Catalunya Cristiana 

Núria Calduch-Benages, filla de la Sagrada Família de Natzaret, 
és doctora en Sagrada Escriptura i professora a la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma. El 17 de maig serà a 
Barcelona, a la Llibreria Paulines, per presentar tres nous llibres: 
Dame, Señor, tu mirada. Reflexiones bíblicas sobre la vida 
cristiana (PPC), Els profetes, missatgers de Déu (CPL) i 
Saboreando la Palabra. Sobre la lectura orante o creyente 
(Verbo Divino).  
Amb ella parlem sobre la Paraula de Déu i el seu missatge per 
als homes i dones d’avui. 
 
A la nostra societat laica i descreguda, almenys a Europa, 
encara hi ha interès per la Paraula de Déu? 
A algú segurament el sobtarà la meva resposta, però, malgrat la 

crisi d’identitat que viu actualment el continent europeu, s’adverteixen aquí i allà senyals d’un 
renovat interès per la Bíblia. Encara que parlo, evidentment, de grups reduïts i que no fan 
rebombori a la xarxa social, impressiona la fidelitat i constància de moltes persones, joves 
inclosos, que es reuneixen per compartir la lectura de la Bíblia, per seguir un curs bíblic o, 
senzillament, per resar amb els textos bíblics. A més, no podem oblidar la tasca, sovint poc 
reconeguda però d’importància cabdal, realitzada pels professors i professores de religió i les/ 
els catequistes que, malgrat totes les dificultats que han d’afrontar, intenten obrir la ment i el 
cor dels infants i els joves a la Paraula de Déu. Sense «el lèxic de la nostra cultura occidental» 
(així definia la Bíblia el poeta Paul Claudel), Europa no pot comprendre el seu art, la seva 
cultura, la seva història, en definitiva, la seva identitat. 
 
Quina és l’actualitat de l’Escriptura? Què diu a l’home i la dona del segle XXI? 
L’Escriptura sempre és actual perquè conté un missatge de salvació vàlid per a tothom, en 
totes les èpoques i en tots els temps. En altres paraules, l’Escriptura ens transmet la Paraula 
de Déu i la Paraula de Déu és essencialment paraula de vida. En les pàgines de la Bíblia 
trobem un Déu que ens parla, es comunica, estableix una relació personal amb cada home i 
cada dona que s’hi atansa. Narracions, personatges, històries, profecies, oracles, paràboles, 
símbols i ensenyaments serveixen només per trobar una via que ens condueixi a Déu, cosa 

«La Paraula de Déu ha d’entrar en els areòpags moderns» 

mailto:delpassocial@yahoo.es
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que només és possible gràcies a l’acció de l’Esperit. La identitat de la Bíblia no es basa en la 
«lletra» sinó en el seu «esperit» que transcendeix el temps i l’espai. 
 
Com pot transformar la vida la Paraula de Déu? 
De moltes maneres, perquè l’Esperit que viu en ella actua de forma imprevisible i adaptant-se 
a cada persona i a les seves circumstàncies. Ho explicaré amb un testimoni que vaig sentir de 
viva veu en el Sínode de la Paraula, l’any 2008. Nascuda a l’URSS, país de l’ateisme d’estat, 
a Natalja Fedorova Borovskaja, professora de la universitat estatal russa d’Humanitats i de 
l’acadèmia russa de Belles Arts, ningú no li havia parlat de Déu. Ella mateixa confessà que 
mai no havia pensat en Déu fins que va iniciar els seus estudis d’art, música i literatura a la 
universitat de Moscou. Foren les icones russes, els quadres del Renaixement italià i la Passió 
segons Mateu de Johann Sebastian Bach els que la iniciaren en la lectura de la Bíblia. 
Començà a llegir els textos bíblics per poder comprendre aquestes obres d’art que tant 
admirava. I vet aquí que un dia, mentre llegia l’evangeli a la seva habitació, es va adonar que 
no estava sola. L’acompanyava una presència que a partir d’aquell instant es convertiria en 
l’únic amor de la seva vida. Sembla increïble, però és veritat. La Paraula de Déu no és 
informativa sinó performativa. És a dir, realitza allò que proclama. 
 
Què ha de fer l’Església per aconseguir que els fidels «s’enamorin» de la Paraula? 

Tot el que estigui a les seves mans. A partir del 
Concili Vaticà II l’Església ha fet un gran esforç 
per respondre els signes dels temps, tot i que no 
sempre ho ha aconseguit. Les seves respostes 
han estat satisfactòries per a uns i insuficients 
per als altres, cosa del tot comprensible donada 
l’heterogeneïtat dels seus membres. El món 
actual requereix un diàleg més intens entre 
Bíblia i cultura (llengua, filosofia, art, ciència, 
ètica…) sobretot per respondre els nombrosos 
interrogants que assetgen l’home i la dona 
d’avui. Això significa que la Paraula de Déu ha 
d’entrar com el llevat en un món pluralista i 
secularitzat, en els areòpags moderns, portant 
l’Evangeli al cor de la cultura i de les cultures. 
Només cal citar la nova iniciativa llançada per 
Mons. Gianfranco Ravasi, president del Pontifici 
Consell per a la Cultura, l’Atri dels gentils. Cal 

incentivar l’estudi de l’Escriptura i la lectura orant de la Bíblia fent-ne una bona propaganda 
oferint cursos, utilizant les noves tecnologies, creant i guiant grups de joves… en definitiva, 
sense escatimar esforços quan es tracta de difondre la Paraula. 
 
Cada vegada sembla que augmenta la pràctica de la lectio divina, per què? 
L’àmplia difusió de la lectio divina constitueix un autèntic signe d’esperança per a l’Església 
perquè, com diu el missatge final del Sínode de la Paraula recollit en l’exhortació Verbum 
Domini, «veritablement és capaç no només de fer que el fidel descobreixi el tresor de la 
Paraula de Déu, sinó també de propiciar la trobada amb Crist, Paraula divina i vivent» (n. 87). 
La lectio divina és un tema actual, però no és una moda del moment. Les seves arrels 
s’enfonsen en els primers segles del cristianisme, més exactament en l’època patrística i el 
monacat primitiu. Avui s’adverteix la necessitat d’adequar la forma clàssica de la lectio divina 
a les diverses situacions, tenint en compte les possibilitats reals dels fidels. La lectio divina no 
és una classe, ni una conferència, ni tampoc una simple reflexió o comentari entorn de la 
Paraula; no és dir quelcom sobre el text que hem escollit per a la nostra lectura. La lectio 
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divina no se situa en l’àmbit acadèmic, sinó en l’àmbit de la fe. Els que hi participen no aspiren 
a graus o títols ni tampoc volen incrementar els seus coneixements bíblics. El que desitgen és 
assolir una major familiaritat amb la Bíblia, mantenir un diàleg viu amb Déu, obtenir un 
coneixement profund de Jesucrist i del seu Evangeli… en definitiva, desitgen aprofundir, 
créixer i comprometre’s en la fe personalment i comunitàriament. I això és el que, encara que 
no ho sembli, moltes persones, especialment els joves, avui dia desitgen.  
 
L’Antic Testament encara fa «por» a molta gent. Com aproximar-nos-hi? 
En general, els cristians no estan gaire familiaritzats amb l’Antic Testament perquè el troben 
difícil de llegir i d’entendre. Segurament que molts es pregunten: quin lligam poden tenir 
aquests textos obscurs i antics amb la nostra vida? Doncs bé, analitzem els obstacles que 
impedeixen la lectura dels textos veterotestamentaris. En primer lloc, s’imposa el seu volum 
(constitueix el 77% de la Bíblia) i diversitat, ja que conté 46 llibres escrits en èpoques 
diverses, amb mètodes i gèneres literaris variats i que reflecteixen circumstàncies diverses. 
En segon lloc, la seva antiguitat (ens en separen més de 2.000 anys d’història) i la seva 
distància cultural. En tercer lloc, la seva distància lingüística. L’Antic Testament va ser escrit 
fonamentalment en hebreu, però també hi ha algunes seccions en arameu i alguns llibres en 
grec, la qual cosa ens obliga a utilitzar traduccions, no sempre fidedignes als originals i, 
sovint, poc comprensibles per al lector/lectora actual. D’aquí la importància de poder disposar 
d’edicions de la Bíblia amb bones (i actualitzades) introduccions i notes. Tanmateix, els 
obstacles més difícils de superar són els que afecten directament el contingut. Em limito a les 
qüestions més debatudes actualment: les escenes de violència divina i humana, la amoralitat 
de certs personatges bíblics importants i una teologia insuficient respecte al més enllà. Per 
aproximar-nos a les pàgines de l’Antic Testament cal una bona guia que ens indiqui el camí a 
seguir i els obstacles que cal evitar; que ens expliqui el paisatge per on passem, la història 
que s’amaga sota les ruïnes que contemplem i que tingui clar l’objectiu que perseguim. Sense 
guia, correm el risc de perdre’ns. 
 
Hauríem d’intentar conèixer més el món jueu? 
I tant! No oblidem que les Escriptures Sagrades dels jueus, és a dir, l’Antic Testament, són 
part fonamental de la Bíblia cristiana. L’Antic Testament no és simplement una part entre 
altres de la nostra Bíblia. N’és la base, el fonament en el qual recolza el Nou Testament. Quan 
l’apòstol Pau vol expressar l’essencial de la fe cristiana, subratlla dues vegades la conformitat 
amb les Sagrades Escriptures del poble jueu dient 
«que Crist morí pels nostres pecats, segons les 
Escriptures; que fou sepultat i que ressuscità al 
tercer dia segons les Escriptures» (1Co 15,3-5). 
Això constitueix evidentment un vincle molt fort 
entre els cristians i el poble hebreu.  
 
Si volem aprofundir i conèixer més bé la Bíblia, 
per quin llibre hem de començar, quina metodologia hem de seguir? 
La primera opció seria freqüentar algun curs d’iniciació a la Bíblia i després seguir amb una 
formació permanent ben organitzada o participar en algun grup de lectio divina. De totes 
maneres, a nivell personal suggeriria començar per la lectura dels evangelis, especialment 
l’evangeli de Marc, una selecció de salms i alguns textos profètics (per exemple, els oracles 
messiànics referits a Crist), per després continuar amb algunes cartes de Pau (les més 
senzilles) i alguns textos narratius (Gènesi 1–11, el llibre de Rut, Jonàs, Judit, Ester…) abans 
d’endinsar-se en els textos poètics o legislatius, que són de més difícil comprensió. 
 

 

«El món actual requereix un 
diàleg més intens entre Bíblia i 
cultura per respondre els 
nombrosos interrogants que 
assetgen l’home i la dona 
d’avui» 
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Enguany el pregó de Setmana Santa va anar a càrrec 
de l'Honorable Senyor Josep Lluís Cleries i González, 
conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat 
de Catalunya que va ser presentat per l'Il·lustríssim 
Senyor Raimond Blasi i Navarro Regidor de Comerç, 
Consum, Mercats, Adolescència i Joventut. 
 

L'acte va ser amenitzat per La 
Banda Ciutat de les Roses, de 
Sant Feliu que un any més va 
posar molta cura en portar el 

millor repertori possible, i tingué lloc, com cada any, a la Parròquia de 
Sant Agustí-Raval, de la qual n’és rector el claretià P. Francesc 
Casañas. 
  

Acabat l'acte a la parròquia, els participants es van traslladar a 
l'Ajuntament de Barcelona, on van ser lliurats els Premis Immaculada 
i la distinció de Confrare d'Honor que aquest any han recaigut al P. 
Francesc Casañas, rector de la Parròquia de Sant Agustí, al Santuari 
de Sant Josep de la Muntanya i al Dr. Fermin Labarga Garcia, director 
del Secretariat de Germandats i Confraries de la diócesis de Calahorra 
i la Calzada-Logroño i professor de la Universitat de Navarra. 
 
 

  
 

 

PROGRAMA 11 MAYO 
 
 

9.00 h. Acogida y entrega de 
materiales 
9.30 h. Oración 
9.40 h. "La figura del Secretario/a 
Provincial: caracteristicas y 
funciones" 
Ana María Baeza, fi 
11.30 h. Descanso 
12.00 h. "Competencias y tareas: aspectos concretos que 
realizar" 
Ana María Baeza, fi 
13.30 h. Final del trabajo de la mañana 
16.00 h. "El archivo provincial: objetivos y funcionamiento" 
Rosa Carbonell, rscj 
17.30 h. Descanso 
18.00 h. "Aspectos concretos del trabajo del archivero/a" 
Rosa Carbonell,rscj 
 
"El archivo no es una tumba para los documentos. Es una "casa" 

donde cada documento vive su vida, tal vez por siglos, donde se les puede encontrar y 

CONFER: Jornada para Secretarios/as Provinciales y Generales 

El claretià Francesc Casañas és guardonat amb la distinció de Confrare 
d'Honor a l'Ajuntament de Barcelona 
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distinguir. Por eso, ser secretario y archivero es también un arte. Estimulamos vuestro intento 
de ordenar y clasificar los documentos con la ciencia que le es propia" 

(Juan Pablo II en una audiencia de Secretarios Generales, Roma) 
 

Exercicis Espirituals – Estiu 2012 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 

L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de 
Manresa, tres tandes d’exercicis espirituals oberts a les religioses i religiosos que, en un 
clima intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, d’un temps de silenci i d’un 
temps de pau en uns dies de l’estiu. Heus ací tres opcions: 
 

EE1 
Dates: 16 a 22 de juliol de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: “Aprendre a pregar amb el Nou Testament” 
Inici: matí del dia 16 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 22 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

EE2 
Dates diverses 

 VUIT DIES COMPLETS A LA COVA DE SANT IGNASI DE 
MANRESA EXERCICIS ESPIRITUALS 
juliol 

11-20.- Josep Rambla, sj.  
21-30.- Josep Giménez, sj.  

agost 
01-10.- Gabriel Villanova, sj. (castellà) 

setembre 
01-10.- Oriol Tuñí, sj. (l’evangeli és Jesús; en castellà) 
11-20.- Francesc Roma, sj. (amb l’ajuda de peces musicals) 

Comencen el dia assenyalat amb el sopar, i acaben després de 
l’esmorzar  
Preu 275 € 
Inscripció directa a la Cova de Manresa 
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova, s/n -08241 Manresa 
93 872 04 22 - recepcio@covamanresa.cat - 
www.covamanresa.cat 

 

EE3 
Dates: 13 a 19 d’agost de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat 
Tema: “L’Evangeli segons sant Marc, relectura des del seu 
relat de Pasqua” 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

mailto:recepcio@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. La inscripció als exercicis a Manresa es fa 
directament. 

3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La 
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia 
sol·licitud de plaça. 

4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
5. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 16-22 juliol) o EE3 (Montserrat, 13-19 d’agost) 

Organitza: URC-CEVRE 

 
 
 
 
 

 
 

 
La Congregación para la Doctrina de la Fe les acusa de oponerse a varios dogmas 
Roma asegura que defienden un ideario feminista radical y de apoyo a los 
homosexuales 

DAVID ALANDETE - Washington 19 abril 2012 
 
El Vaticano le ha encargado a un arzobispo norteamericano que imponga una reforma integral 
de la mayor agrupación de monjas de Estados Unidos, a la que acusa de “graves 
desviaciones doctrinales”, por oponerse subrepticiamente a la doctrina oficial en materia de 

El País: El Vaticano amonesta a la mayor agrupación de monjas de EE UU 

Germanes Franciscanes del Sagrats Cors: 
125 anys de presència a Catalunya 

mailto:urc.info@gmail.com
http://sociedad.elpais.com/autor/david_alandete/a/
http://sociedad.elpais.com/tag/fecha/20120419
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sacerdocio y homosexualidad, y por “la prevalencia de ciertas ideas feministas radicales 
incompatibles con la fe Católica en algunos de sus programas y presentaciones”. 

La llamada Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR, por sus siglas en inglés) 
agrupa a unas 1.500 superioras, que representan a un 80% de las 57.000 monjas que residen 
en EE UU. La organización se creó en 1956, a petición del propio Vaticano, para unificar las 
posturas doctrinales de las hermanas norteamericanas en su labor de apostolado. El Vaticano 
ordenó una revisión de sus actividades en 2008, al recibir de diversos oficiales católicos 
quejas por supuestos desvíos doctrinales. 

"La situación doctrinal y pastoral de la agrupación de hermanas es grave, y un asunto de seria 
preocupación" 

Después de una investigación exhaustiva, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la 
antigua Inquisición, que ahora lidera el cardenal norteamericano William Levada, ha 
anunciado una reorganización integral e inminente. El elegido para supervisarla es el 
arzobispo de Seattle, J. Peter Sartain, al que asistirán dos obispos: Thomas J. Paprocki y 
Leonard Blair, que dirigieron 
la investigación. 

En el informe del 
Vaticano, hecho público el 
miércoles y titulado “Análisis 
doctrinal de la Conferencia de 
Liderazgo de Mujeres 
Religiosas”, la Congregación 
para la Doctrina de la Fe 
identifica cuáles son las 
infracciones más graves 
cometidas por las hermanas 
norteamericanas. “La 
situación doctrinal y pastoral 
de LCWR es grave, y un 
asunto de seria preocupación, dada la influencia que LCWR ejerce sobre las Congregaciones 
religiosas en otras partes del mundo”, asegura. 

Las monjas defienden ciertos temas feministas radicales, incompatibles con la fe Católica" 

Informe del Vaticano 

El Vaticano critica que las hermanas norteamericanas sancionadas “protesten contra las 
acciones de la Santa Sede en asuntos como la ordenación de mujeres o el adecuado enfoque 
pastoral sobre el ministerio a personas homosexuales”. En el informe se asegura que 
prevalecen entre esas monjas “ciertos temas feministas radicales, incompatibles con la fe 
Católica”. “Es más, algunos de sus comentarios sobre el ‘patriarcado’ deforman el modo en el 
que Jesús estructuró su vida sacramental en la Iglesia; otros incluso minan las doctrinas 
dadas sobre la Santa Trinidad, la divinidad de Cristo y la inspiración de la Sagrada Escritura”. 

“A la presidencia de LCWR le han sorprendido las conclusiones de la evaluación doctrinal de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe”, dijo la agrupación investigada en un comunicado, 
emitido este jueves. “Dado que las líderes de LCWR tienen la costumbre de reunirse 
anualmente con el personal de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, y dado 
que la Conferencia sigue canónicamente unos estatutos aprobados doctrinalmente, el anuncio 
se considera sorprendente”. 

En el documento del Vaticano se critica la relación de LCWR con Network, un grupo de 
presión radicado aquí en Washington, creado por 47 monjas hace cuatro décadas y cuya 

http://www.lcwr.org/media/lcwr-statement-presidency-cdf-doctrinal-assessment
http://www.usccb.org/news/2012/12-062e.cfm
http://www.usccb.org/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=55544
http://www.usccb.org/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=55544
http://www.usccb.org/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=55544
http://www.usccb.org/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=55544
http://www.usccb.org/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=55544
http://www.networklobby.org/
http://www.networklobby.org/
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finalidad es avanzar políticas en consonancia con una ideario de justicia social católica 
decididamente progresista. Durante el debate de la reforma sanitaria de Barack Obama, que 
ahora estudia el Tribunal Supremo, Network apoyó públicamente al presidente. 
Recientemente, diversos obispos criticaron esa norma, por, entre otras cosas, haber intentado 
imponer a las instituciones afiliadas a grupos religiosos que ofrecieran cobertura de 
anticonceptivos a sus empleados. 

Paralelamente a esa investigación, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y 
las Sociedades de Vida Apostólica ordenó en 2008 lo que se conoce como una visita 
apostólica a las organizaciones de mujeres religiosas de EE UU. La lideró la madre Mary 
Clare Millea, superiora general de los Apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, que envió su 
informe al Vaticano enero, sin revelar sus principales conclusiones. 
 

 
 

27-29 de abril 2012 
Los sueños, camino de integración e interioridad (Desde la  terapia Gestalt y la psicología 
de Carl Jung).  
Trabajar con nuestros sueños nos hace más conscientes de nuestros pensamientos, palabras 
y acciones. Es un camino hacia nuestro yo más profundo. Traemos lo que está en nuestro 
inconsciente al consciente permitiendo la integración personal. La persona que aprende a 
cuidar sus sueños vive y se desarrolla mejor. 
Acompañan: Fernanda Villanueva y Mireya Hernández, cmt. 
 
5 de mayo 2012 
Reconciliarme con mi propia sombra 
La sombra es todo lo que hemos arrojado al inconsciente por 
temor a ser rechazados. Es necesario reconciliarnos con ella. Se 
trata de reintegrar en la zona del yo consciente los elementos 
ocultos del ser y reapropiárselos. Es muy importante esta 
reintegración para el crecimiento psicológico y espiritual. 
Acompaña: Fernanda Villanueva, cmt. 
 
18 – 20 de mayo 
Introducción a la oración contemplativa (Retiro) 
El silencio  interior nos posibilita percibir la Presencia que nos habita. La contemplación no 
sólo es una forma de oración, es sabiduría de vida. Mediante ejercicios prácticos de “atención 
plena”, postura corporal, respiración, etc., somos introducidos en la experiencia contemplativa. 
Acompaña: Mireya Hernández, cmt. 
 
8-10 de junio 
Hacia la contemplación de la mano de  Santa Teresa y otros santos carmelitas 
(teórico-práctico). 
Santa Teresa experimenta la presencia de Dios  y su capacidad de gozar de ella. Por eso 
invita y enseña a “recogerse” para “entrar dentro de sí”. Nos muestra diferentes grados y tipos 
de oración hasta llegar a la experiencia de unión divina o “matrimonio espiritual”. 
Acompaña: Fernanda Villanueva, cmt. 
 
22-24 de junio 
Eneagrama 
El autoconocimiento es fundamental en un camino serio hacia el interior.  El Eneagrama es 
una sabiduría milenaria que nos ayuda a  crecer en el propio conocimiento: nuestros dones y 

Algunos cursos y talleres en la Cova del Pare Palau 
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trampas del ego, tendencias y potencialidades. Se alternan espacios de silencio e  
interiorización que nos disponen a vivir la “sabiduría de la aceptación  y de  la  entrega”. 
Acompaña: Fernanda Villanueva y Mireya Hernández, cmt.  

www.covadelparepalau.com  
 
 
 

 

◗ M. PILAR ADÍN 

El 8 d’octubre va ser beatificada a la catedral de la Seu d’Urgell la 
fundadora de la Congregació de Germanes de la Sagrada Família 
d’Urgell, la Mare Anna M. Janer Anglarill. La seva postuladora, la 
Gna. M. Pilar Adín, per descriure la seva fundadora, assegura que 
la mare Janer era una dona «a prova de bombes», però sobretot era 
humil, rica en misericòrdia, sense cap excepció ni discriminació en 
el moment d’oferir el seu servei als pobres i als malalts. «Conèixer 
més de prop la meva fundadora —afirma— m’ha ajudat a estimar 

més i més Jesucrist. La seva manera d’afrontar les dificultats també m’esperona a viure amb 
esperança el moment present. Jo també vull fer meu el lema escollit per a la beatificació: 
Estimar-te i servir-te sempre i en tot.» 
 
Com definiria la Mare Janer? 
Diria que és una mística catòlica de la caritat, encara que l’expressió pugui semblar 
agosarada. Mística, per la seva manera peculiar d’estar unida a Déu. Catòlica, en el doble 
sentit d’universal i eclesial. De la caritat, perquè va fer de l’amor a Déu  i als germans el seu 
ideal de vida. 
 
Quin és el seu llegat espiritual? 
La M. Janer ens ha deixat per herència un carisma molt engrescador: el descobriment de Crist 
en el germà. En paraules seves: «Que t’estimi i et serveixi molt en els pobres i els malalts». 
D’aquest carisma es desprèn  una espiritualitat molt peculiar que crec que resumeix molt bé el 
títol aparegut en algun diari arran de la beatificació: «Maternitat sense fronteres.» 
 
El procés ha estat complicat o simplement enriquidor? 
Ha estat llarg, sobretot, però hem après molt. Hi ha hagut moments d’aquells que pensava 
que no ens en sortiríem, però he de dir, per desmitificar una mica una certa comprensió 
burocratitzada de la Cúria romana, que sempre hem trobat una ajuda en la Congregació per a   
les Causes dels Sants. 
 
Òscar Bardají i Martín – Full Dominical 
 
 
 
 
El Nou Testament editat per l'Editorial Claret, que en format imprès ja comptabilitza més de 
500.000 exemplars venuts, es troba ja disponible en format digital; popularment conegut com 
a e-book i a un preu assequible per a tothom d'1,95 €. 

Centenars de milers de persones de tot el món ja han adquirit l'hàbit de llegir amb dispositius 
de lectura de llibres electrònics i l'Editorial Claret, referent del llibre religiós a Catalunya, no es 
queda enrere i aposta per oferir també continguts tan rellevants i imprescindibles en l'entorn 
cristià, com és el Nou Testament, en format digital. 

Per primera vegada en català el Nou Testament en format e-book 

«Estimar-te i servir-te sempre i en tot» 

http://www.covadelparepalau.com/
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Actualment, l'Editorial Claret ja compta amb diferents publicacions en e-book i la idea és anar 
incrementant el nombre de llibres en format digital, ja siguin o bé edicions impreses en el 
passat, o bé les noves publicacions que es vagin editant a partir d'ara tant en paper, com 
també en digital. 

Aquesta versió del Nou Testament traduïda de l'original 
grec i escrita per Jaume Sidera i Plana amb la 
col·laboració d'Ignasi Ricart i Fàbregas. 

La present edició del Nou Testament de Claret en e-
book es pot trobar al portal www.todoebook.com . Es 
tracta d'una edició revisada que segueix el compromís de 
fer-ne una revisió a fons cada 10 anys, tant de 
l'adequació lingüística com de la pertinença exegètica de 
les interpretacions. Les línies que perfilen aquesta traducció es poden resumir en aquests 
punts: aconseguir un llenguatge viu i a l'abast de tothom, expressar fidelment el contingut del 
text original sense calcar-ne necessàriament la forma (allò que en llenguatge d'escola se'n diu 
«equivalència dinàmica»), i mantenir la diversitat del text original pel que fa als estils i als 
gèneres literaris. 
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

    MAIG 

21 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb Mercedes Navarro 

7 dl. Reunió de Formadors a la seu de l'URC  

9 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

15 dt. Junta Directiva URC 10.00 

16 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 
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