
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 4 d’abril de 2013                                                                        ANY VI. núm.      

Papa Francesc: 

“CRIST HA RESSUSCITAT” 

És una gran jooia per a mi anunciar-vos: Crist ha ressuscitat! 
Voldria que arribés a totes les cases, a totes les famílies, 
especialment allà on hi ha més patiment, als hospitals, a les 
presons... 
Voldria que, sobretot, arribés al cor de cadascú, perquè és on 
Déu vol sembrar aquesta Bona Nova: Jesús ha ressuscitat, hi 
ha l’esperança per a tu, ja no estàs sota el domini del pecat, del 
mal. L’amor ha vençut, la misericòrdia ha triomfat. La 
misericòrdia de Déu sempre venç. 
 

Papa Francesc, benedicció Urbi et orbe, 31 de març de 2013 
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El caputxí Josep Manuel Vallejo analitza el carisma jesuític i el jesuïta Lluís Magriñà 
comenta l’espiritualitat franciscana 

ORIOL DOMINGO -Barcelona – La Vanguardia, 31 de març de 2013 

Francescd’Assís (1182-1226) i Ignasi de Loiola (1491-1556) convergeixen en Jorge Mario 
Bergoglio, jesuïta, que el 13 de març passat va adoptar el nom de Francesc com a bisbe de 
Roma. Com veu un franciscà/caputxí el carisma jesuític? 
Com veu un jesuita l’espiritualitat franciscana? 

Fra Josep Manuel Vallejo, responsable de la comunitat franciscana/caputxina de Pompeia, 
comenta: “L’espiritualitat jesuïta és bàsicament apostòlica, d’acció però fonamentada en una 
experiència mística molt fonda, vertebrada pels Exercicis Espirituals de sant Ignasi. Els 
Exercicis són un itinerari per anar a fons en l’experiència de Déu, conèixer-se a un mateix, 

adquirir coneixement intern de 
Jesucrist i configurar-s’hi. Tot això des 
d’una oració personal i dels 
esdevenimentsde la vida que ajuda a 
discernir la vocació”. 

Vallejo afegeix: “Els jesuïtes es forgen 
des de l’interior per aquesta 
experiència espiritual, contemplatius en 
l’acció. Amb sòlida formació teológica i 
professional, es llencen a l’apostolat, 
impel·lits pel zel de les ànimes i les 
necessitats de l’Església: educació, 
espiritualitat, marginació, missions. 
Sempre en les fronteres. Són molt 
bons acompanyants de l’experiència 
de fe i grans educadors”. El franciscà/ 
caputxí conclou: “Els jesuïtes són un 
orde modern: il·lustrats, amants del 
món secular, individualistes. Hi trobo a 
faltar vida comunitària i litúrgia ben 
feta. El millor és la seva capacitat de 
trovar Déu en totes les coses. Com a 
congregació són poderosos, però molts 
viuen entre els més pobres”. 

Per altra banda, Lluís Magriñà, provincial dels Jesuïtes de Catalunya, comenta: “Sant 
Francesc és per als jesuïtes un dels nostres avantpassats. Sant Ignasi, fundador de la 
Companyia de Jesús, quan estaba convalescent a Loiola després de ser ferit a Pamplona, 
llegint vides de sants, se sent seduït per Francesc: ‘Sant Francesc va fer això, jo també ho 
he de fer’. Francesc apareix quan Ignasi dona un tomb a la seva vida i passa de cavaller 
frívol a seguidor de Jesús. A Montserrat, Ignasi es vesteix de tela de sac i fa una vetlla 
davant de Santa Maria, acte ben conegut de la biografia del sant d’Assís. Iñigo s’anomena a 
si mateix “el pelegrí”, nom que no és simplement rèplica exterior de Francesc, sinó que és 
expressió viva de la seva mística de pobresa, deseiximent, llibertat i bogeria pel Crist”. 

Magriñà relaciona els Exercicis amb el tarannà franciscà: “En l’obra d’iniciació d’Ignasi en la 
vida espiritual, els Exercicis espirituals, descobrim petjades franciscanes. La contemplació 
del Naixement presentada en els Exercicis culmina en la figura franciscana d’un Jesús nat 
en summa pobresa. La veritable alegria de Francesc, la paciència i la mansuetud quan hom 

Francesc i Ignasi 
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és menyspreat i rebutjat, es trova en substància en els Exercicis, en la “tercera manera 
d’humilitat”, la manera més elevada de viure l’amor al Crist, que és la clau de l’amor total i 
gratuït als altres”. Lluís Magriñà conclou: “Els jesuïtes tenim sant Francesc a les nostres 
arrels, i això explica que ens trobem molt bé amb aquest sant”. 

 

 
Éste es el relato íntegro del general de la Compañía de Jesús: 

"Respondiendo a una invitación personal del Papa Francisco, a las 5.30 de la tarde he 
estado en la Casa de Santa Marta, donde han vivido los cardenales que asistían al cónclave. 
El mismo Papa estaba a la puerta y me recibió con el abrazo con que nos solemos saludar 
los jesuitas. A petición suya nos hicimos algunas fotografías, y ante mis disculpas porque no 
me ajustaba al protocolo, 
insistió en que le tratara 
como a cualquier otro 
jesuita, llamándole de tú, de 
modo que no tuve que estar 
pendiente de darle el 
tratamiento de Santidad o 
Santo Padre. 

Le ofrecí todos los recursos 
de que dispone la 
Compañía, ya que, en su 
nueva situación, va a verse 
necesitado de personas, 
grupos de consejo y 
reflexión, etc. Se mostró 
agradecido por mi ofrecimiento, y cuando le invité a que viniera a comer con nosotros en la 
curia me dijo que sin duda lo hará. 

Hubo total sintonía en nuestra manera de sentir acerca de una variedad de temas que 
tocamos en la conversación, y quedé convencido de que trabajaremos muy bien juntos, al 
servicio de la Iglesia y en nombre del Evangelio. 

Se dio un entendimiento mutuo con paz y humor hablando del pasado, presente y futuro. 
Dejé la Casa de Santa Marta persuadido de que el Papa contará con gusto con nuestra 
colaboración al servicio de la viña del Señor. Al final me ayudó a ponerme el abrigo y me 
acompañó a la puerta. Esto me proporcionó unos cuando saludos de parte de los guardias 
suizos que allí estaban. Un abrazo jesuítico, de nuevo, como modo natural de saludar y 
recibir a un amigo."  

P. Adolfo Nicolás, prepósito general de los jesuitas 

 

 
Emilí Turú, superior general de los Hermanos Maristas 
 
(Jesús Bastante).- Emili Turú es Superior General de los Hermanos Maristas. Hemos 
podido vivir el Cónclave desde su Casa General en Roma. Un momento de"grandes 
esperanzas", en mitad de una situación en la que los religiosos se sienten llamados "a un 
rol de tensión con la Iglesia institución". 

Trobada del P. Adolfo Nicolàs amb el papa Francesc 
 

Això és l’Església de Jesucrist i no l’Església del Papa 
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"Desgraciadamente la vida religiosa se ha clericalizado demasiado", opina Turú desde 
Roma, y comenta la gran sorpresa de las últimas semanas: "En un momento en que 
personas de la jerarquía estaban a punto de celebrar las exequias de la vida religiosa, sale 
elegido un papa precisamente religioso". 

Sobre Francisco, opina que pertenece a la línea marcada por el Vaticano II: "La foto del 
entonces cardenal Bergoglio besando los pies de un niño en silla de ruedas o de unos 

infectados de sida representa la Iglesia del delantal", afirma, y confiesa que alberga 
grandes esperanzas respecto a su pontificado. 

Por último, también tiene un pensamiento hacia el ahora papa emérito: "Valoré muchísimo 
la renuncia de Benedicto XVI como una forma de no darse importancia". 
 
¿Qué le ha parecido el nombramiento de Bergoglio? 
Fue una sorpresa para todo el mundo pero, a medida que lo voy pensando, me voy dando 
cuenta de lo que puede significar. En un momento en que personas de la jerarquía estaban 
a punto de celebrar las exequias de la vida religiosa, lo primero que pasó fue que el Papa, 
poquísimos días antes de renunciar al papado, dijo "no hagan caso para nada de esos 
profetas de calamidades"; y después el Colegio de los cardenales electores elige a un 
religioso. Por tanto, todo esto a mí me habla, de manera implícita, de la actualidad de la 
vida religiosa, y de las posibilidades de renovación evangélica que encierran esas formas 
históricas de vida religiosa. Por eso me parece una especie de acto de afirmación o apoyo 
muy importante. 
 
¿Va a tener suma importancia este papa para la vida religiosa? 
Sí, creo que sí, porque la conoce desde dentro, y por el apoyo que representa (por parte de 
la jerarquía misma) a sus potencialidades. 
 
Primer papa jesuita y primer papa americano. ¿Será pionero Francisco en otras 
cosas? 
Todo lo que he oído de él hasta ahora es muy positivo. Como religioso hermano, ha elegido 
también el nombre de un religioso hermano (pero de otra congregación, no de la suya). Eso 
dice mucho. Uno podría pensar que el hecho de que la jerarquía haya elegido a un jesuita se 
explica por la voluntad de domesticar la vida religiosa por absorción. En cambio, al haber 
tomado el nombre de Francisco, es como si hubiera dicho "no, no, de absorción nada". El 
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mensaje es claramente el ideal fresco de un Evangelio sin glosa, de fraternidad universal, 
de diálogo con todas las religiones, pobreza, austeridad, sencillez, libertad... Un ideal 
radical. 
 
¿Cree que actuará el Papa Francisco como puente entre las culturas de Europa y de 
América? 
Creo que haber escogido a un Papa de América Latina es también un mensaje de lo 
que significa evangelizar. Los jesuitas llegaron a América con una evangelización muy 
respetuosa, construyendo reducciones con una clara separación del poder civil y el religioso, 
en una posición abierta y de diálogo... Por eso me parece que la elección de un jesuita 
latinoamericano dice mucho también de qué se entiende por Nueva Evangelización. Que 
no es cosa de arrollar a la gente, sino que es una actitud abierta y receptiva. Eso me 
parece interesante. 
Y también me parece que es un signo de madurez de la Iglesia en Latinoamérica. Creo 
que después del Vaticano II muchos hemos aprendido nuevas lecturas del Evangelio y de la 
teología desde la experiencia de las 
comunidades cristianas de base, con un 
pueblo muy comprometido con la lectura de la 
Biblia y la transformación social. Por eso creo 
que es una forma de decir que ahí hay algo 
importante a lo que hay que hacer caso. 
 
En este 50 aniversario del Concilio 
Vaticano II la Iglesia atraviesa un momento 
en que se está preguntando a dónde ir. 
¿Cómo contempláis esa realidad desde 
Roma? 
Creo que el Concilio ya ha dado muchos 
frutos, aunque no hayan sido todos los que 
probablemente se podía esperar. Un amigo 
monje de Montserrat, desde su visión de la 
historia de la teología, me decía que, para 
aplicar un Concilio, hacían falta por lo menos 100 años. Así que se va a necesitar un poco 
de paciencia histórica, porque una institución tan global y tan diversa pesa mucho. Uno se 
da cuenta de que cualquier cambio en una institución requiere un esfuerzo enorme, tiempo y 
paciencia. Los cambios que ya se han dado en algunos campos son espectaculares. 
Yo creo que continuarán, que esto no hay quién lo pare. Y esta designación es una muestra 
de ello, porque el Papa es claramente una persona de la línea marcada por el Vaticano II. 
 
¿Sigue teniendo la Iglesia capacidad de sorprender? 
Sí. Hoy iba leyendo los periódicos, y muchos decían justamente eso: que es una institución 
milenaria que todavía tiene la capacidad de reaccionar ante las urgencias y los 
desafíos. Eso es sorprendente. Suceden cosas que superan las previsiones. 
 
¿Cuáles son esos desafíos? 
Bueno, creo que hay retos vinculados a la evangelización y a las diversas maneras de 
entenderla. Habrá que ponerse a hablar y aclararse, de cara al futuro. Luego, creo que 
también hay retos vinculados a la evolución social, por ejemplo, el papel de la mujer en la 
Iglesia. Está claro que hay un clamor popular de que aquí habría que hacer algo. Y creo que 
incluso hay muchos obispos que también lo están sintiendo. 
Hay cosas que van llegando de la base, y me parece que el Papa tendría que hacer como 
Juan XXIII. No es que Juan XXIII fuera un innovador. No inventó nada. Simplemente 
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aglutinó todas las fuerzas que venían de la base, abrió las ventanas y la puerta y todo 
eso floreció. 
 
¿Y cree que existe ese movimiento entre las bases en este momento? 
Creo que sí. Y Francisco se parece a Juan XXIII en la espontaneidad, el sentido del humor, 
la naturalidad... 
 
¿Cómo os encontráis los maristas dentro de la Iglesia actualmente? 
Nosotros somos religiosos hermanos, por tanto, no formamos parte de la estructura 
jerárquica. Nos corresponde otro rol, en nuestro caso mucho más claro que el de los 
religiosos clérigos, que de alguna manera sí entran a formar parte de la estructura de la 
Iglesia. Creo que eso nos 
da una libertad y una 
visión que nos permite ir a 
las fronteras. La escuela, 
por ejemplo, creo que hoy 
se está convirtiendo en un 
atrio de los gentiles, 
porque allí hay posibilidad 
de posicionarse, pero no 
de la manera explícita que 
le corresponde a una 
parroquia, donde ya se 
hace evangelización 
propiamente dicha. Hay fronteras de tipo cultural, geográfico, interreligioso... donde nos 
sentimos cómodos. Diría que no sentimos llamados a un rol de tipo profético, que me 
parece que es un rol importante, una llamada fuerte, de tensión con la Iglesia institución. 
 
¿Se entiende, desde la Iglesia institución, esa posición de frontera? 
No siempre se entiende, de entrada, el hecho de que seamos religiosos hermanos. 
 
¿El hecho de no dar el paso al sacerdocio en un momento de crisis vocacional, quiere 
decir? 
Sí. Todavía hay mucha gente que pregunta que por qué, o gente que entiende que el 
Superior General tiene que ser un padre (y me llaman padre). Cuesta entenderlo. 
Desgraciadamente, creo que la vida religiosa se ha clericalizado demasiado. Lo que 
debiera ser normal (que es no ser clérigos) hoy en día es la excepción prácticamente. En un 
encuentro que tuvimos los superiores generales con Benedicto XVI, le dije, en un segundo, 
que yo venía representando la vida religiosa de hermanos. Y él sí que me dijo lo importante 
que es. Pero no todos están tan convencidos. 
 
¿Qué cree que supuso la renuncia de Benedicto XVI? ¿Qué papel cree que pueda 
tener el papa emérito de cara al futuro? 
Para mí el gesto de su renuncia fue muy bonito. Lo valoré muchísimo como un gesto de 
libertad, y también como una forma de distanciarse del rol, de no darse importancia, de no 
identificarse tanto que parece que uno ya está asociado al cargo hasta la muerte. En ese 
sentido me pareció genial. Fue una manera de recordar que el ministerio papal es un 
servicio como cualquier otro dentro de la Iglesia y que, por tanto, en el momento en que 
no se tienen las capacidades suficientes para hacerlo, debe uno retirarse. Me pareció un 
acto de responsabilidad, y una invitación a que la gente asuma la suya propia. Por otro lado, 
también lo entendí como una desmitificación, porque, quieras que no, siempre hay una 
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cierta veneración de las personas que ocupan un lugar público. Así, fue una forma de no 
creérselo, de recordar que esto es la Iglesia de Jesucristo y no la Iglesia del Papa. 
 
¿Podrían pensar algunos que, en una institución con tanto misticismo y tanto 
misterio, podría suponer un peligro que el Papa de pronto se humanice, 
desacralizando la silla de Pedro? 
Algunos pensarán eso, pero otros todo lo contrario. La clave es adaptarse a lo que 
entendemos hoy por un líder. El Papa es probablemente el único líder global del mundo de 
hoy. Por eso me parece 
que él tenía la oportunidad 
de decir qué tipo de 
liderazgo entendemos 
desde el Evangelio. Esa 
foto que ha salido en los 
periódicos del entonces 
cardenal Bergoglio 
besando los pies de un 
niño en silla de ruedas o de 
unos infectados de sida, 
representa la Iglesia del 
delantal. Una Iglesia 
servidora, que se 
arrodilla. Y éste es el tipo 
de liderazgo del que habla 
Jesucristo. Por tanto, creo 
que todo lo que sea distanciarse de la imagen de jefe de estado poderoso y divinizado, está 
muy bien. Y el siguiente paso sería caminar hacia un liderazgo compartido y colegial. Y 
puede ser que este Papa lo haga, porque ya empezó hablando de sí mismo como obispo de 
Roma. 
 
¿Espera, entonces, muchas sorpresas más? 
La verdad es que sí. Ojalá que vengan. Yo creo que Francisco ha despertado mucha 
esperanza en la gente. Siguiendo Facebook y Twitter, me llamó la atención cómo la gente 
normal y corriente ha sabido leer los signos, lo que dijo y lo que no dijo, lo que llevaba 
encima y lo que no llevaba, su actitud... Todo eso ha generado mucha esperanza, más allá 
de las expectativas. 
 
TITULARES 

-En un momento en que personas de la jerarquía estaban a punto de celebrar las 
exequias de la vida religiosa, sale elegido un papa precisamente religioso 
-Me parece que la elección de un jesuita latinoamericano dice mucho también de qué se 
entiende por Nueva Evangelización. 
-El Papa Francisco es claramente una persona de la línea marcada por el Vaticano II 
-No es que Juan XXIII fuera un innovador, no inventó nada; simplemente aglutinó todas 
las fuerzas que venían de la base 
-Los maristas nos sentimos llamados a un rol de tensión con la Iglesia institución 
-Desgraciadamente la vida religiosa se ha clericalizado demasiado 
-Valoré muchísimo la renuncia de Bendicto XVI como una forma de no darse importancia 
-La foto del entonces cardenal Bergoglio besando los pies de un niño en silla de ruedas o 
de unos infectados de sida, representa la Iglesia del delantal 
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Madrid, 1 de abril de 2013 (IVICON).- El presidente de CONFER, el P. Elías Royón, ha 
hecho público un mensaje con el que quiere desearos, el gozo y la paz de Cristo 
Resucitado, la luz y la alegría pascual. 
“Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros” (Jn 20,21) 

    Pascua de Resurrección 2013 
Queridos hermanos y hermanas:   

En esta Pascua de Resurrección deseo hacerme presente a cada uno de vosotros y a 
vuestras Comunidades para desearos, el gozo y la paz de Cristo Resucitado, la luz y la 
alegría pascual, que anoche nos inundó en la celebración de la gran Vigilia. Y en primer 
lugar la felicitación pascual y nuestra oración por Su Santidad el Papa Francisco, el nuevo 
Obispo de Roma, Pastor de la Iglesia universal, con quien, desde nuestra peculiaridad 
carismática en la Iglesia, estamos especialmente ligados.  

Os invito a contemplar en estos días al Resucitado ejerciendo el oficio de consolador. 
Efectivamente, en todos los relatos de las apariciones salta a la vista esta función de 
Jesús con sus discípulos desparramados, llenos de miedo, en un estado de profunda 

oscuridad y desolación. Los 
discípulos se sienten como 
perdidos. Una experiencia  que está 
a punto de provocarles el abandono 
del seguimiento de Aquel que les 
llamó y del que han experimentado 
su perdón y su amor. Es la situación 
del “sábado santo”.   

Un texto en particular nos puede 
servir de guía: la aparición de Jesús 
a sus discípulos reunidos que nos 
narra el Evangelio de Juan (Jn 20, 
19-23). El Resucitado dinamiza, 
anima y consuela el “estado de 
sábado santo” en que se 
encuentran: asustados, encerrados, 
en desconcierto interior, sin 
esperanza. No faltan situaciones 
parecidas en nuestra Iglesia y en 
ella, dentro de la vida religiosa. El 
clima cultural se interpreta hostil y 
parece más seguro crear una 
dinámica de defensa, que tiene 

mucho de ensimismamiento, de cerrar las puertas y considerar a todo lo “exterior” como 
peligroso. El Papa Francisco exhortaba a los cardenales a no dejarse vencer por  
pesimismo y el desánimo, porque esa es la tentación del espíritu del mal (15.03.2013). Y 
en la homilía del inicio de su ministerio petrino: “también hoy, ante tantos cúmulos de cielo 
gris, hemos de ver la luz de la esperanza y dar nosotros mismos esperanza…la esperanza 
que llevamos tiene el horizonte de Dios…está fundada sobre la roca que es Dios”.   

El Resucitado ejerce con ellos su oficio de consolador. Jesús atraviesa las puertas 
cerradas y las barreras del corazón, les concede la paz y el Espíritu y les envía en misión: 
como el Padre me envió, yo os envío a vosotros (Jn 20,21). Así les devuelve la alegría, el 

Missatge de Pasqua d’Elías Royón, President de CONFER 
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miedo será vencido por el saludo de la paz pascual, y el encerramiento se convierte en 
misión al mundo. La misión rompe los cerrojos y saca del mirar exclusivamente los propios 
problemas. El Papa Francisco recordaba que “el Espíritu Santo da a la Iglesia el valor de 
perseverar y también de buscar nuevos métodos de evangelización, para llevar el 
Evangelio hasta los extremos confines de la tierra” (A los Cardenales 15 marzo 2013).   

En medio de nuestra debilidad y pobreza, la Iglesia continúa enviándonos hoy como ayer, 
por los caminos del mundo para proclamar el mensaje de Jesús. Así, la vida religiosa se 
siente, por su naturaleza carismática, en el corazón mismo de la Iglesia como elemento 
decisivo para su misión (cf VC 3). Y acoge con gozo, en el Año de la Fe, la invitación 
de Porta Fidei: “… a ponerse en camino para rescatar a los hombres del desierto y 
conducirlos al lugar de la vida” (n. 2) “Todos juntos, pastores y fieles, nos esforzaremos 
por responder fielmente a la misión de siempre: llevar a Jesucristo al hombre, y conducir al 
hombre al encuentro con Jesucristo, Camino, Verdad y Vida.” (Papa Francisco a los 
Cardenales, 15.03.2013). En modo alguno, pues,  puede debilitarse en la Vida Religiosa, 
ni individual ni colectivamente, a pesar de 
las dificultades, la actitud 
de disponibilidad para “ser enviados”; sería 
renunciar a nuestra propia identidad de 
“llamados” por el Espíritu a identificarnos 
con el Enviado del Padre: Jesucristo. 

Todavía está reciente la Jornada de la Vida 
Consagrada, cuyo lema nos remitía al 
Resucitado: signo vivo de la presencia de 
Cristo Resucitado en el mundo. Signos pues 
de Cristo consolador, que lleva, por nuestra 
mediación, el gozo y la esperanza a un 
mundo tan carente de signos de paz y 
fraternidad, que le falta incluso la confianza 
para mirar al futuro. Esa es la 
responsabilidad misionera de la vida 
religiosa que se nutre de la escucha atenta 
de la palabra en  las diversas 
circunstancias, “con la atención constante a 
Dios, abierta a sus signos, disponible a su 
proyecto, y no tanto al propio” (Papa Francisco Homilía inicio de su ministerio), “tratando 
de percibir los signos de los tiempos en la historia actual” (PF 15), concretando esa 
palabra del Señor, que ha venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de 
gracia para todos. (cf Lc 4,18-19; PF 13)   

Ha resonado con fuerza en nuestro corazón las palabras del Papa: ¡Cuánto me gustaría 
una Iglesia pobre y de los pobres¡. Una llamada a volver a la autenticidad del Evangelio. 
Una llamada que quisiéramos recoger y hacerla efectiva desde nuestro modo de ser 
Iglesia. No podemos pues olvidar en estos días pascuales a nuestros hermanos que más 
están sufriendo la crisis moral y económica: los inmigrantes, y de modo particular a los 
que solemos llamar los “sin papeles”. El Papa nos está enseñando con sus palabras y sus 
gestos a “acoger con afecto y ternura a toda la humanidad, especialmente a los más 
pobres, los más débiles, los más pequeños” (Homilía 19 marzo 2013). La vida religiosa 
desea continuar  fiel a su compromiso con los predilectos de Jesús, denunciando desde la 
libertad del evangelio unas prácticas y unos intentos legislativos lejanos de la caridad y el 
respeto a la dignidad de la persona. Quisiera recordar a este propósito las palabras del 
Beato Juan Pablo II en su Mensaje para la Jornada por la Paz de enero 2005, donde 
ponía las bases de una “ciudadanía mundial” cuando afirmaba: “La pertenencia a la familia 
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humana otorga a cada persona una especie de ciudadanía mundial, haciéndola titular de 
derechos y deberes, dado que los hombres están unidos por un  origen y supremo destino 
comunes.” (n.6) 

Concluyo deseando a todos los religiosos y religiosas que en esta Pascua recorramos con 
el Papa “este camino de Iglesia…camino de fraternidad, de amor, de confianza entre 
todos”, “el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el 
entusiasmo renovado del encuentro con Cristo” (PF 2), pues “sólo en El tenemos la 
certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor auténtico y duradero” (PF 15). 

  Elías Royón, s.j, Presidente de CONFER 

 

Exercicis Espirituals – Estiu 2013 
 

EE1 
 Dates: 22 a 28 de juliol de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: Passió, mort i resurrecció de Jesús segons els 
sinòptics  
Inici: matí del dia 22 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 28 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

EE2 
Dates: 2 a 8 de setembre de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo de Montserrat 
Tema: El Parenostre 
Inici: matí del dia 2 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 8 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

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. 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. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
4. 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, 22-28 juliol) o EE2 (Montserrat, 2-8 de setembre). 

Organitza: URC-CEVRE 

mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera 

jornada de formació permanent de l’URC-CEVRE. Atès que 

creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau 
fer-vos arribar aquesta informació. 

 

“Vida religiosa: fe y 
futuro. ¿Abatidos o 
esperanzados?”  

 càrrec de  César Valero Bajo, OP 

 

 

Davant els canvis que ens envolten, la vida religiosa se 

sent interrogada i, de vegades, fins i tot rep resposta 

sobre la seva realitat i futur. Amb aquesta reflexió 

volem apostar pel seu sentit i pel vigor de la seva 

realitat oferint-nos al món que ens envolta com a dones 

i homes que volem ser, en aquests temps tan canviants, 

memòria viva i eloqüent del Senyor Jesucrist.  

Recorrem per a això a alguns components de la 

profecia de la perseverança que ens ajuden a viure 

intensament el nostre avui; obrint així, confiats, les 

portes del futur. 

 

César Valero Bajo 
Religiós dominic. Llicenciat en Teologia pastoral per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Ha 

treballat en els camps de l’educació, la pastoral parroquial, juvenil i vocacional, i la predicació en les 

seves múltiples variants. 

En l’actualitat dirigeix el Centre de Comunicació i Predicació que els dominics de Portugal i 

Espanya han posat en funcionament al convent de Sant Pere Màrtir de Madrid. 

Recentment ha coordinat la publicació Servidors de la Paraula, editada per PPC el 2012. 

Ç 
 
 

 
Data: 20  d’abril de 2013, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h  
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores) 
Preu: 20 euros. 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 CV 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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A Jesús-Tortosa, a la Casa Sant Enric d’Ossó, hem viscut el Tridu d’enguany amb 
Teresa de Jesús. Una experiència diferent i molt vivencial! Ens hem reunit un grup de vint 
persones: laics, germanes teresianes i un jesuïta i hem gaudit d’un bon ambient de trobada i 
de pregària. Les orientacions que rebíem cada matí sorgien de la cançó VIVO SIN VIVIR EN 
MÍ. Ha estat una pasqua molt  motivada per les cançons i d’altres elements i símbols 
adaptats al moment concret i a les celebracions de cada un dels dies sants. 
 
El primer dia, DIJOUS SANT,  la motivació la feia Concha Salvador i  va centrar-se des del 
Vivo sin vivir en mí en diferents fases: la primera que captava la nostra sensibilitat en “el 
deseo que da alas” fent referències a la manera que avui ho viu la societat. La segona, 
aterrant en el realisme de la vida i destacant què és l’AMOR QUI COMPROMET I 
ACOMPANYA.  Va ser molt motivador el conte El heraldo del rey. La pregària d’aquest 
dijous sant ens deia NO OS PIDO MAS QUE LE MIREIS i va ser la primera part del magnífic 
sopar pasqual que vam fer en tres moments: la pregària a l’oratori amb un PowerPoint sobre 
el pa i després al menjador, vam fer el lavatori dels peus. Va ser diferent i més aterrat a la 
nostra cultura: vam fer presents 12 realitats del món de les quals a més de ser conscients 
hem d’ajudar, des de la nostra realitat, a apaivagar el patiment i el dolor i a retornar la 
dignitat de la qual tanta gent manca. Per últim, l’Eucaristia, al mateix menjador, amb el 
mateix pa amb el qual havíem sopat. Al vespre, vam acompanyar Jesús a la pregària a l’hort 
amb el desig d’estar desperts vetllant amb Ell… 
 

El DIVENDRES SANT el vam començar amb una pregària que motivava Ana Ros des del 
cant que ens recordava que “vindria primer baixar al fons de la nit; beure el calze d’amargor” 
i dues lectures bíbliques. Ens va portar a la comprensió i la vivència del sofriment de Crist en 
Teresa que sempre parteix de l’amor i de caminar amb ell -juntos andemos Señor- a la vida 
quotidiana - fent present la idea de MUERO PORQUE NO MUERO -com diu ella- al llibre de 
la Vida i a les Relacions. Allà  expressa que allò que desitja, com ens diu molt be el Pare 
Enric,  és “sentir i viure com Jesús”. Vam acabar amb el cant No me mueve, mi Dios para 
quererte… A les 17h vam celebrar els oficis. Amb la creu buida amb una espelma a terra que 
presidia l’oratori vam fer les lectures i entre tots la lectura de la Passió recordant aquest 
moment tan fort per a Jesús, amb qui vam voler compartir la seva entrega injusta i sense 
sentit. Vam fer la pregària dels fidels i,  al voltant de la creu, en un ambient de silenci, cada 
persona enganxava el paper on escrivia aquelles creus del nostre món que volíem posar al 
peu de la creu i que ens tocàvem al nostre cor. Va ser una pregària compartida que sortia 
del nostre ésser més profund i més universal sense tancar-nos a nosaltres sinó amb un cor 
gran i obert. Amb les paraules del cant Avui sento que fas camí acompanyaven Jesús i 
després vam rebre el pa de vida (el que quedava del sopar pasqual del dia anterior) i li 
dèiem a Maria: “Mare, sóc aquí amb tu….tu ens aculls a tots al peu de la creu”. Als nostres 

Pasqua amb Teresa de Jesús ● Setmana Santa 2013 
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cors sense dret a dir “queixa’t, va, si pots, tot mirant la creu” portàvem noms i situacions del 
món llunyà i proper de la nostra realitat. A les 19.30 vam tornar a fer la pregària a la creu 
amb un Via Crucis de l’Àfrica i el desig de fer de tots nosaltres un canvi radical del cor des de 
la pregària: “Dios bueno cambia nuestro corazón duro como piedra… danos un corazón 
sensible, humano… generoso y bueno”. Imatges reals, dures i fortes de les situacions que 
viuen i  pateixen els nostres germans de l’Àfrica; imatges, silencis i escenes que posaven la 
pell de gallina i ens reflectien al contrast de les realitats tan contràries i tan injustes als 
diferents continents…amb les quals acompanyaren Jesús en el camí de la creu. També amb 
el sermó de Las 7 palabras de Jesús a la creu i el cant “el teu cos ferir pels homes ens 
guareix i ha dut la salvació: en la creu ens dónes vida, en la sang, el teu perdó” feien nostre 
el dolor de Jesús i de la humanitat camí de la creu en caure la tarda d’aquest divendres. 
En acabar de sopar algunes hem anat a la processó del silenci a Jesús i unes altres a sentir el 
missatge del Via Crucis del Sant Pare on ha dit, entre altres coses: “Déu ens jutja estimant”. 

 
El cel del DISSABTE SANT estava tapat a l’alba però a les 
7.15h s’obria i es deixava veure algun raig de sol enmig de 
núvols no massa clars. Anava a conjunt amb el moment 
que estaven vivint. Un dia de dol i de confusió en el camí 
de Jesús, però malgrat tot a mig matí ja hi lluïa el sol que 
ens acompanyava cap a la Pasqua…La pregària motivada 
per la Meritxell ens convidava a estar en silenci, a vetllar 
en el silenci del món i a mirar Maria, la fe de la Mare de 
Déu, “una llum encesa en la foscor total”. Vam viure un 
matí de desert i els qui vam voler ens van  trobar deu de 
les persones del grup que voliem  compartir el silenci  i la 
nostra experiència d’aquests dies. 
 
A les 16 h, la Gemma, amb la introducció del cant 
¡Alégrate, ánima mia!,  va presentar la reflexió de la tarda. 
Ens feia adonar com la gent estima Déu i com mereix Déu 
ser estimat. Ens va “donar feina” per preparar la vetlla: 

intentar ser sensibles als signes de resurrecció; buscar signes d’alegria al nostre cor. No 
quedar-nos només en el patiment de la creu, sinó ajuntar dolor i goig propis del camí de la 
vida quotidiana. Vam acabar amb la força d’un cant que ajudava a interioritzar, per la lletra, 
la música i la instrumentalització: Alegria del Cirque du Soleil . El cant  ens va portar a cercar 
dins nostre i agrair  l’alegria que Déu ens regala a cada un de nosaltres en nosaltres 
mateixos, a la nostra família, comunitat, en experiències viscudes, en la natura.... Per tant, la 
tarda, va ser un temps de recerca interior des d’una actitud d’alegria realista  a partir del que 
havíem viscut a la Pasqua per, després de la tarda de contemplació, compartir tot el que 
havíem viscut expressant allò amb què ens quedàvem. Hem vist un poema de Benjamin 
González-Buelta i les Benaurances de la Pasqua i des d’allà, havent sopat, amb el cor alegre 
a celebrar la Resurrecció de Jesús.  
 
La Vetlla va ser una explosió de joia, des del foc que encenia el ciri pasqual i les nostres 
espelmes per entrar dins l’església; el pregó pasqual, la benedicció de l’aigua, la Paraula 
sempre viva i eficaç i la pregària dels fidels  que arribava a totes les necessitats de la terra 
fins a acabar amb el cant que sortia del fons de l’ànima i que és la millor expressió del que 
és i ha estat per a nosaltres la FESTA PASQUAL 
 
“Germans, avui és un dia gran. Jesús ha ressuscitat,  
La vida ha vencut la mort, AL·LELUIA! AL·LELUIA” 

Merche Mañeru, stj 
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I JORNADA DE COMUNICACIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

 Com podem comunicar els valors de les nostres 
congregacions en la societat globalitzada actual? 

Data 15 d’abril de 2012, dilluns 

Programa 9.30 
9.30 - 9.45 

 
 

9.45 - 11.45 
11.45 - 12.15 
12.15 - 13.15 

 
13.15 - 13.30 

Recollida d’informació 
Presentació Jornada a càrrec de Màxim Muñoz, 

President de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC) 

Xerrada-col·loqui amb Joan Francesc Cànovas 
Pausa 
Presentació d’experiències reeixides en comunicació en 

l’entorn de les nostres congregacions 
Conclusions i cloenda de la Jornada 

Lloc La Jornada tindrà lloc a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. 
Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona) i cal inscriure-s’hi prèviament. 

Inscripcions URC - Plaça Urquinaona, 11, 2-2 | 08010 - Barcelona 
Tel. 93 302 43 67 (15h - 19h) | urc.info@gmail.com – www.urc.confer.es 

Presentació >> Conscients de la importància que té la comunicació en les nostres 
congregacions, entesa com a una eina fonamental i indispensable per fer 
conèixer el nostre carisma, celebrem la I Jornada de Comunicació de 
l’URC. L’objectiu és reflexionar i compartir sobre la comunicació dels 
nostres valors en l’actual societat globalitzada. 
>> La jornada està especialment dirigida a les persones que lideren i 
gestionen la comunicació en les congregacions o que la volen utilitzar com 
a eina al servei de la Missió: superiors/es majors, caps de comunicació, 
responsables de pastoral, responsables d’entitats o projectes,... i en 
general tothom que intervingui en el dia a dia dels processos de 
comunicació en la institució. 
>> La Jornada de Comunicació tindrà lloc el proper 15 d’abril, de 9.30 h a 
13.30 h, a la Sala Pere Casaldàliga, i s’organitzarà entorn a una primera 
ponència a càrrec de Joan Francesc Cànovas. Com a professional en 
aquest camp, el ponent farà una anàlisi sobre l’actual comunicació en 
l’àmbit religiós i suggerirà quines haurien de ser les decisions a prendre 
per aconseguir una comunicació reeixida. En segon lloc s’exposaran 
algunes experiències que s’hagin dut a terme positivament en les nostres 
congregacions i que puguin ser formatives per a la resta d’assistents. 

Joan F. 
Cànovas 

>> Joan Francesc Cànovas és periodista i consultor especialitzat en 
comunicació de crisis i institucional i en formació de portaveus. Redactor i 
col·laborador a diversos mitjans de comunicació com a periodista i tertulià. 
>> Ha estat cap de l’Oficina del Portaveu del Govern de la Generalitat de 

 

URC: I Jornada de Comunicació 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Catalunya (2000) i Director de l’Oficina de Comunicació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya (2001- 2003). Membre del Consell 
d’Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (TV3, 
Catalunya Ràdio…) (2004-2008).  
>> Actualment és el coordinador del Màster en Direcció de Comunicació a 
l’Institut d’Educació Continua (UPF). 

Experiències >> La jornada preveu la presentació d’experiències reeixides en 
comunicació en les nostres congregacions.  
>> Per tal que aquesta part de la jornada esdevingui profitosa per a tots els 
assistents, les congregacions poden proposar una experiència positiva en 
comunicació. De totes elles, se’n farà una selecció per ser presentades 
durant la jornada. 
>> L’organització ha creat una plantilla model per redactar les 
experiències. Podeu sol·licitar-la enviant un correu electrònic a 
urc.info@gmail.com 

 

 

 

 

 Compartir l’espiritualitat i la missió amb els laics 
Data 24 d’abril de 2013, dimecres 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga 

Assistents Superiores i superiors majors. Responsables religiosos generals o 
provincials del tema dels laics 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de 
l’URC 

Finalitat El tema d’estudi i la reflexió d’aquesta reunió apunta al fet de compartir 
l’espiritualitat i la missió de cada congregació amb els laics (homes i 
dones) que li són afins. 
S’esbrinaran els objectius, les experiències reeixides, les dificultats reals 
en la participació comuna del mateix carisma fundacional. La pervivència 
del carisma i el sentit eclesial d’aquesta tasca. 
Si es creu convenient, es podrà proposar la celebració d’un fòrum per al 
proper curs que aprofundeixi les línies dinàmiques de l’espiritualitat i la 
missió compartides. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Sentit eclesial de compartir el carisma (espiritualitat i missió) 
4. Intercanvi de criteris i d’experiències 
5. Preocupacions i propostes 
6. Conveniència de celebrar un fòrum 
7. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 19 d’abril, divendres, a través 
del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933 
024 367), en horari de 3 a 7 de la tarda. 

 

 

 

Sessió de reflexió i estudi 
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Neyda (franciscana) y Merche (teresiana), dues religioses del grup interconcregacional 
MAMBRE que va néixer d’una proposta de l’URC, vam participar de la Vetlla de Montserrat i 
la pelegrinatge ignasià Montserrat-Manresa dels dies 22-23 de març. 
 

En la vida no se puede controlar todo, ni 
medir ni calcular las decisiones. No sé 
muy bien por qué pero me apunté a la 
propuesta que me hicieron de ir a 
Montserrat. Quizá el lugar, la experiencia 
de caminar o simplemente el reto de 
unirme a una experiencia diferente con 
gente desconocida. Así que, el  viernes 
22 de marzo, a las 19.30 h, estaba 
delante del Palau Reial esperando el 
autocar y a los que iban a ir conmigo a 
vivir una experiencia diferente: rehacer 
los pasos de Ignacio de Loyola que de 
soldado se convirtió en PEREGRINO. Tal 
como él hizo hace 500 años, íbamos a 

hacer una vigilia ante la Virgen de Montserrat y al día siguiente bajar caminando a la Cova 
de Manresa siguiendo el camino ignaciano. Tres horas de oración y seis de camino para 
encontrarnos con nosotros, con los otros y con Dios. 
 
Enseguida, casi sin saber apenas nuestros nombres, se creó un ambiente acogedor y 
fraterno. Compartíamos la fe y el deseo de vivir lo mismo. Cenamos en el albergue Abat 
Garriga y fuimos a la Basílica para empezar la Vigilia nº 25 a las 22 h. Pese a que se me 
hacía pesado –antes de ir– pensar en 3 horas de Vigilia, el modo y la manera la hicieron 
muy dinámica. Tenemos un texto de la autobiografia de san Ignacio (n. 18) donde expresa el 
origen de esta vigilia en la vida de Ignacio: 
 

“La vigília de Nostra Senyora de març, a la nit, l’any de 1522, amb tot el secret 
possible se’n va anar a un pobre, i despullant-se de tots els seus vestits els hi donà; 
es posà el seu vestit tan anhelat i anà a agenollar-se davant l’altar de Nostra Senyora. 
I unes vegades agenollat, altres dret amb el bordó a la mà, passà tota la nit.” 

 
La vigilia tuvo tres momentos importantes. La iniciamos en una capilla lateral donde fuimos 
invitados a pensar las armas que queríamos 
dejar, como hizo Ignacio ante Nuestra Señora de 
Montserrat. A continuación pasamos ante la 
Virgen y cada uno pudo orar a María y tuvimos 
oportunidad de recibir el sacramento del perdón. 
Por último celebramos la eucaristía que fue 
alimento para el camino. 
 
Al día siguiente, después de una plácida noche 
en la silenciosa montaña de Montserrat, iniciamos 
la etapa ignaciana de Montserrat a Manresa. 
Antes de nada los teresianos que allí estábamos 
(dos papás del MTA y yo) nos hicimos una foto 

Pelegrins amb Sant Ignasi: Montserrat-Manresa 22-23 març 2013 
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junto a la estatua del Padre Enrique. Después, con las mochilas y botas a punto, iniciamos la 
ruta ante la imagen de San Ignacio y las orientaciones y la motivación que ante su figura nos 
hizo David Guindulain.  
 
El camino fue ligero, a ratos en silencio, a ratos compartiendo palabras y conociéndonos. 
Caminábamos un grupo de 22 personas; matrimonios jóvenes con niños, dos religiosas, un 
jesuita, adultos y jóvenes todos por la misma senda recorriendo esta etapa ignaciana del 
camino. El tiempo nos acompañaba y el 
camino estaba muy bien señalizado. Se 
disfruta de unas vistas preciosas y 
provoca experiencia de encuentro y de 
contemplación. Dios caminaba con 
nosotros y nos iba uniendo ante las 
escasas dificultades: estar atento a la ruta, 
al paso del siguiente, a compartir agua y a 
reponer juntos energías en la breve 
parada que hicimos. Cuando ya teníamos 
más de la mitad del camino recorrido 
paramos a comer. Una comida completa 
pero ligera para poder seguir y ya sin 
darnos cuenta…divisamos Manresa. Ver 
de cerca el torreón nos hacía 
inconscientemente acelerar el paso y ya 
estábamos divididos en dos grupos: los que habían comido primero porque llevaban las 
mochilas y los que tuvieron que esperar a que el coche “escoba” les trajera la comida pues 
llevaba su equipaje y tardaron un poco más en salir.  
Todos llegamos a Manresa. Nos recibieron con gozo y nos deleitaron con refrescos y con 
unos buenísimos croissants de jamón y queso. Después de reponer fuerzas fuimos a la 
COVA a dar gracias por el camino. ¡Fue una experiencia gozosa!  
 
Nos despedimos, quién sabe si nos volveremos a ver, pero nos llevamos una EXPERIENCIA 
DE PEREGRINOS. Cansados pero contentos ya de regreso a nuestra casa cogimos juntos 
el tren deseándonos un buen DOMINGO DE RAMOS. 

MERCHE MAÑERU 
 

 

 

Anglí, 55 – Barcelona - www.benedictinescat.com/StPere 

 

Recés de Pasqua 
Joia de Déu, joia de l'home 
amb Marcel Capellades 

dissabte 13 d'abril, 
de les 10 del matí 
a les 5 de la tarda 

Conferència 
Teodor Suau 
Com actua Déu en la història  

diumenge 14 d'abril, 
a les 18 h 

Activitats al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
 

http://www.benedictinescat.com/StPere
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Dansa 
contemplativa 

La dansa és una manera de pregar. 

Danses senzilles, fàcils d'aprendre, 
que menen a la quietud interior, 
a la lloança. 

dijous 18 d'abril, 
de 20 a 21 h 

Silenci 
contemplatiu 

Recés-iniciació 
segons el mètode de Franz Jalics 
 
 

dissabte 20 d'abril, 
de les 9.15 del matí 
a les 6.15 de la tarda 

inscripcions 
Roser Caminal 
activitatspuel.les@gmail.com 
682 703 666 

Curs de Dansa 
contemplativa 

Iniciació 
2a edició 

L’imparteix Victoria Hernández 
Llicenciada en Ciències Físiques 
Especialista en Mística i Ciències 
Humanes 
Psicomotricista 
Coreògrafa i promotora  
de la dansa contemplativa 

del 3 al 5 
de maig de 2013 

Taller 
d'espiritualitat 

El pensament de Déu en nosaltres 
Resistències que ens impedeixen 
descobrir-ho 

L’imparteixen Regina Ferrando 
i Joaquim Duch 

del 10 al 12 
de maig de 2013 

inscripcions 
M. Teresa Furest  
mtfurest@yahoo.es 
617 257 322 

 

 
 
Tríptic marià per contemplar i pregar amb Maria. 
- Maria de la Fe.  
- Maria de cada dia.  
- María des de la música i la imatge. 
 
LLOC: MONESTIR DE LES AVELLANES ( La Noguera )- 
Casa d´Espiritualiotat. 
           Ctra.  C-12, (de Balaguer a Àger)  Km. 181 
DATES: 10-12 de maig de 2013. 
Inicia amb el sopar del dia 10. Acaba amb el dinar del dia 12. 
 
Animadors: GG. Lluis Agustí, Ramon Benseny i Ramon Serra, 

Germans Maristes. 
Inscripció: com.avellanes@maristes.org 
Col·laboració econòmica: Cap de setmana (pensió + activitat) 80 euros 
Més informació: Casa d’Espiritualitat - Telèfon: 973 438 006 
A/e: com.avellanes@maristes.org - Web: www.monestirdelesavellanes.com  

Viure com Maria de Natzaret 
 

mailto:activitatspuel.les@gmail.com
mailto:mtfurest@yahoo.es
mailto:com.avellanes@maristes.org
mailto:com.avellanes@maristes.org
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Dilluns 15 d’abril de 2013 tindrà lloc el proper Sopar Col·loqui de l'acidH. 
En aquesta ocasió, la xerrada serà a càrrec del Sr. Ignasi Farreres i portarà per títol Noves 
consideracions i vessants de la Responsabilitat Social.  
Debatrem si la responsabilitat social és de l’empresa o si ambé és una responsabilitat 
institucional. 
L'horari serà de 20.30 h a 23 h i tindrà lloc a la sala d'actes de l'acidH c/ Milà i Fontanals, 
49. 
 L´acte consistirà en un sopar, amb posterior col·loqui, ofert pel servei de càtering de l'acidH 
(Shuup Catering), per l'aportació econòmica de 25 €. 
Cal reservar plaça als telèfons: 93 457 38 52 – 93 219 36 51  
o al mail comunicacio@acidh.org  
o bé realitzar l'ingrés indicant les dades personals al compte: 
Banc Sabadell 0081-7011-19-0001792582. 
L’aforament és limitat, prevaldrà l’ordre d’inscripció. 
 
 
 
- Presentació del Seminari de l’Orient Cristià (15 abril) 
- Symposium “The Eucharist in Early Chrstianity” (Barcelona, 18-20 
abril) 
També us informem del Congrés internacional “Els últims anys de la 
vida de Pau” (Tarragona, 25-29 juny), organitzat per l’Institut Superior 
de Ciències Religioses “Sant Fructuós” (INSAF). 
Per a més informació, podeu consultar: 
http://www.teologia-catalunya.cat/inici/microsite/mostra.php 
http://www.insaf.cat/index.php?arxiu=subfamilies&id_familia=2297 
 
 
 

 

Presentació del Simposi 
“Crisi” ha estat la paraula més utilitzada per referir-nos a la situació complicada i complexa 
que estem vivint. La veritat és que comencem a estar cansats de parlar de “crisi” i de 
remenar anàlisis i possibles sortides. Hi ha força consens a dir que el que ha entrat en crisi 
no ha estat només un determinat model o comportament econòmic, sinó valors i conviccions 
més profundes que configuren un estil de vida i un model de societat i del món. 
Com a cristians ens preguntem què podem aportar des de les nostres experiències, 
conviccions, virtuts, tradicions, sensibilitats, etc. Potser el que resulta més evident i fins molt 
valorat socialment, és el munt d’iniciatives socials i solidàries que hem desplegat amb gran 
generositat (Càritas, centres oberts, menjadors socials, plans d’habitatge...). Això no hi ha 
dubte que és important, molt necessari i que correspon a un tret molt característic del 
cristianisme. Però segurament es queda curt respecte a altres aportacions que també podem 
i hem d’oferir en l’ordre de l’ètica, els valors, l’espiritualitat... i que va més enllà del sol 
compromís social. 

XV Simposi de la Fundació Claret 
"Cristians enfront la crisi, més enllà dels serveis socials" 

Sopar Col•loqui de l'acidH 
Noves consideracions i vessants de la Responsabilitat Social 

Facultat de Teologia de Catalunya 

mailto:comunicacio@acidh.org
http://www.teologia-catalunya.cat/inici/microsite/mostra.php
http://www.insaf.cat/index.php?arxiu=subfamilies&id_familia=2297
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http://blocs.claret.cat/fundacio/?p=2721
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Per llegir-la convé descarregar, gratuïtament a través de les webs de Montserrat, un 
dels molts lectors epub, que estan disponibles per a Windows XP/Vista/7, Windows 8, 
Mac OS, iOS iPhone i Android 

La Biblioteca de Montserrat ofereix de franc la possibilitat de baixar-se la versió electrònica 
de La Bíblia de Montserrat als dispositius mòbils en aquest nou format 
 
Montserrat, 26 de març de 2013. 
La Biblioteca de Montserrat ha 
promogut una versió de La Bíblia 
de Montserrat en epub, un dels 
formats més difosos per llegir 
llibres digitals. D’aquesta manera, i 
totalment de franc, entrant als 
webs www.abadiamontserrat.cat o 
www.bibliotecademontserrat.net, 
qualsevol persona interessada 
podrà descarregar-se La Bíblia de 
Montserrat per aquest format, 
llegible en tots els dispositius mòbils i ordinadors de Windows XP/Vista/7, Windows 8, Mac 
OS, iOS iPhone i Android. 
 
Cal recordar que, des de l’any 2007, La Bíblia de Montserrat ja era accessible a través del 
software ISILO, i continua encara accessible en aquest format. La Bíblia de Montserrat on-
line és un dels textos més consultats a les biblioteques virtuals Joan Lluís Vives i Miguel de 
Cervantes, i es un dels documents digitals que ofereix la Biblioteca de Montserrat. 
 
La Bíblia de Montserrat en un volum, publicada el 1970, és el resultat de la traducció 
realitzada per Justí Bruguera, pels PP. Guiu Camps i Romuald M. Díaz i per deu traductors 
més, tots ells monjos de Montserrat, seguint l’obra iniciada el 1926 pel P. Bonaventura 
Ubach. El llenguatge buscat per a aquesta traducció és el català literari normal, molt atent a 
la riquesa expressiva de les llengües originals. 
 
Història de la Biblioteca de Montserrat 
Des de la fundació del monestir, en el segle XI, consta ja l'existència d’obres manuscrites i, 
des del segle XII, Montserrat va tenir el seu propi scriptorium, molt actiu als segles XIV i XV. 
La inauguració d'un taller tipogràfic a Montserrat, promogut per l'abat Cisneros l'any 1499, va 

afavorir la difusió cultural del monestir. 
 
Durant els segles XVII i XVIII, la biblioteca 
va créixer i va diversificar els seus fons 
fins a arribar a reunir, segons consta, 
milers d'obres en les seves prestatgeries. 
El moment més tràgic de la seva història 
va ocórrer durant les guerres 
napoleòniques, quan en 1811 el monestir 
va ser destruït i es va perdre la major part 
del seu tresor bibliogràfic. La biblioteca La 
biblioteca actual té el seu inici a finals del 
segle XIX i, de manera particular, va 

La Bíblia de Montserrat, en epub 

http://www.abadiamontserrat.cat/
http://www.bibliotecademontserrat.net/
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créixer durant l'abadiat del P. Antoni M. Marcet (1913-1946). En pocs anys el fons de la 
biblioteca va passar de quinze mil volums a la xifra aproximada de cent cinquanta mil. 
 
La guerra civil espanyola, primer, i, després, la segona guerra mundial van interrompre o si 
més no van dificultar les adquisicions. Posteriorment, en els últims decennis, ha estat 
possible duplicar els seus fons. 
 
Els fons 
Destaquen les seccions de filosofia, teologia, ciències bíbliques, patrologia, litúrgia, 
música i història de l’art. Així mateix els seus apartats d’història general universal, en 
particular medieval i d’Europa, d’història de Catalunya i països de la Corona d’Aragó, 
amb un fons d’històries locals i de la guerra civil d’Espanya. Actualment, el fons de la 
biblioteca el formen més de 340.000 monografies, 6.000 publicacions periòdiques, 
1.500 manuscrits, 400 incunables, 3.700 obres del segle XVI i 18.000 gravats. 
 

 

 
Madrid, 2 de abril de 2013 (IVICON).- “La búsqueda de Dios. Alegría de la fe en la vida 
consagrada” 
El Instituto Teológico de Vida Religiosa inaugura esta 42 Semana Nacional para Institutos 
de Vida Consagrada, respondiendo a la llamada que toda la Iglesia ha recibido para 
renovar la fe.   
Será hoy martes a las 17.00 h cuando se inicie con el saludo del Excmo. y Rvmo. Sr. D. 
Renzo Fratini, Nuncio de SS en España, el P. Elías Royón, Presidente de CONFER y el P. 
Luis Ángel de las Heras, Provincial de los claretianos de la provincia de Santiago. A 
continuación tendrá lugar la ponencia de Fr. José Rodríguez Caballo, Ministro General de 
los Franciscanos, que nos interrogará: “¿Qué quiero decir cuando digo creo en Dios?"  
Los días siguientes están organizados con una serie de conferencias y talleres, para 
facilitar que los más de 500 participantes puedan reflexionar sobre la búsqueda de Dios 
desde sus carismas y contagiar así a sus comunidades. Se trata de la convocatoria más 
significativa de la vida consagrada en España y en esta 42 edición está previsto que se 
haga presente también la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, en las personas 
de D. Vicente Jiménez, D. Jesús Sanz y D. Eusebio Hernández. 

 

 

 
Aquest diumenge passat, el Programa 
Signes del Temps de TV3 va entrevistar a 
Pilar Lance, directora de la Casa Don 
Bosco dels Salesians de Lleida, que 
enguany celebra el seu 25è aniversari.  
Una obra exemplar de servei als infants i 
joves més desfavorits.  
Vegeu l’entrevist6a a TV3 a la carta. 
Vegeu l'entrevista i el reportatge a partir del 
minut 30.   

 
  

 

Comença la 42a Setmana de Vida Religiosa 

Casa Don Bosco dels Salesians de Lleida 
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Una bona PASQUA a tots els qui seguiu la vida del Miracle! 
Amb el desig que la benedicció que cau del cel faci fructificar les llavors de vida plantades en 
els vostres cors i amb l’objectiu d’afavorir el creixement de tot allò que de bo hi ha en cada 
persona, ens plau de recordar-vos l’ampli ventall d’activitats de primavera de la Casa 
d’Espiritualitat del Miracle, just acabats els dies intensos de Setmana Santa, la quaresma i 
l’hivern. 
Així ja el proper cap de setmana (del 5 al 7 d’abril) hi ha una nova sessió de Vorejant 
l’ànima humana, amb els monjos Toni Pou i Ramon Ribera; amb títol el llibre dels Salms, 

ens permetrà vehicular els 
sentiments més profunds de 
nosaltres mateixos que d’altra 
manera poden quedar enquistats. 
El cap de setmana del 19-21 oferim 
una sessió d’Art i 
Espiritualitat dedicat als amics del 
cant, tinguin o no formació musical, 
amb el monjo Daniel Codina; 
seguint la referència del bisbe 
Agustí d’Hipona, el qui canta prega 

dues vegades, unirem les nostres veus amb mena de melodies de tots els temps i ocasions, 
des del gregorià als nostres cants de foc de camp. 
El del 3 al 5 de maig va destinat a una altra modalitat d’Art i Espiritualitat, dedicat als qui 
estimen la fotografia. Amb els coneixements del Jordi Farrús, ajudat per la Lourdes Estrada, 
aprofundirem no sols en les nocions tècniques de la imatge, sinó també en les motivacions 
que ens duen a captar escenes determinades, i en el què realment diem i volem dir. 
La sessió de primavera, que aleshores ja haurà arribat plenament ací, dintre el cicle de 
Natura i Espiritualitat, serà del 17 al 20 de maig: l’escaiença del dilluns de Pasqua ens 
regala enguany un dia més de duració, i ens permetrà imbuir-nos sense cap mena de 
presses de l’esclat de la vida després de la letargia de l’hivern, amb la llum naixent i el cant 
matinal dels ocells. 
La setmana següent, del 24-25 de maig, tocarà el torn a l’Aplec d’aquells que han completat 
el cicle de les Quatre Estacions i que volen revifar i  mantenir el caliu d’amor per la Natura. 
Encara un cop més us guardem alguna sorpresa, en podeu estar ben segurs! 
Encara, dins l’epígraf de Natura i Espiritualitat, hi ha l’activitat mira la vida que et mira del 
31 de maig al 2 de juny: de la mà dels naturalistes Josep Nuet i Joan Cuyàs, posarem nom a 
les flors i als ocells dels voltants del Santuari, aleshores convertit en un veritable jardí, per 
fer-ne una lloança silenciosa al seu Creador. 
Finalment, com és tradicional, del 7 al 9 de juny, i encara com una activitat d’Art i 
Espiritualitat, serà el moment per als que volen practicar la tècnica japonesa de l’ikebana, 
amb el monjo Vicenç Santamaria: emmarcats pel silenci profund i en un ambient propici serà 
possible el miracle d’harmonitzar la pròpia vida, bo i fent un ram. 
Ens mou a continuar oferint-vos la vostra Casa del Miracle l’objectiu que aquesta pugui ser 
per a molts, per a moltes, un lloc de trobament amb el que és més essencial de les nostres 
vides, amb allò que ens permet de créixer i acarar-nos amb als reptes d’uns temps que no 
són fàcils per a la majoria. Esperem de no defraudar-vos! 
Des del Miracle, a l’ombra de la creu de Sant Gabriel, acabada de restaurar en ocasió del 
seu centenari, un cordial fins aviat! 
 
Ramon Ribera-Mariné 

Activitats de primavera de la Casa d’Espiritualitat del Miracle 

http://santuarielmiracle.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=3872bb6f81&e=0aaa95b171
http://santuarielmiracle.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=3872bb6f81&e=0aaa95b171
http://santuarielmiracle.us2.list-manage1.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=d937bbf08d&e=0aaa95b171
http://santuarielmiracle.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=ccfacb610b&e=0aaa95b171
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 (22/04/2013) Homs ha destacat la seva “contribució” a la visita del Papa Benet XVI i el seu 
“suport a les persones més desafavorides” 
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, ha estat distingit amb la 
Medalla d’Or de la Generalitat, la màxima distinció honorífica que atorga l’Executiu per a 
reconèixer les persones i col·lectius que amb la seva aportació hagin prestat serveis 
rellevants, destacats, eminents o extraordinaris a Catalunya en els àmbits polític, social, 
econòmic, cultural o científic. 
 
Repercussió mundial i suport als desfavorits 
El portaveu del Govern i conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha explicat els motius 
“remarcables” per a concedir la Medalla d’Or a la trajectòria del cardenal Sistach. D’una 
banda, la seva“contribució” a la visita del Papa Benet XVI el novembre de 2010 per la 
consagració de la Sagrada Família, que va tenir “repercussió mundial” per al conjunt del 
país, i de l’altra per “reconèixer” el paper que el cardenal ha tingut en el “suport de l’Església 
Catòlica a les persones més desafavorides” a través d’entitats com Càritas Diocesana. 
El 1991 es va reconèixer amb la mateixa distinció al cardenal Narcís Jubany, l'any següent al 
seu relleu com arquebisbe de Barcelona. 
 
Entrega el 9 d’abril 
El cardenal rebrà la distinció honorífica de mans del president Artur Mar en un acte solemne 
que tindrà lloc el dimarts 9 d’abril a les 19.30 h. 
L'atorgament de la Medalla d'Or de la Generalitat té caràcter honorífic i les persones 
distingides amb ella tenen dret al tractament d'Excel·lentíssim Senyor i a la precedència 
protocol·lària en els actes oficials. 
 
 
 
 
 
Posicionament del Comitè d’Ètica en Intervenció Social de l’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu arran de l’entrada en vigor del RDL 16/2012 de 20 d’abril “de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 
de sus prestaciones”. Aquesta nova ordenació agreuja l’exclusió i dificulta de manera 
considerable el dret a la salut de persones que són ciutadanes i viuen en el nostre territori 
nacional i que a més es troben en situació de greu fragilitat social. En aquest document se 
n’indiquen les raons fonamentals de la seva reflexió. 

Cardenal Sistach, Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya 2013 

Posicionament del Comitè d’Ètica en Intervenció Social de l’Orde 

Hospitalari de Sant Joan de Déu 
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Cap on va l’escola? El sistema educatiu català està en 
situació crítica? Com es poden millorar els resultats 
acadèmics dels alumnes? El Simposi Repensar el sentit 
de l’educació avui, que se celebrarà els dies 15 i 16 d’abril 
a Barcelona, procurarà respondre totes aquestes 
preguntes. Signes dels Temps entrevista Carles 
Armengol, secretari general adjunt de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya. 
 
Altres temes: 
- Resum de les activitats del papa Francesc, des de Dijous Sant a Diumenge de Pasqua. 
- Conversa amb Xavier Masllorens, president de FundiPau, amb motiu dels 30 anys de 
l’entitat. 
- “Any de la Fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses diòcesis catalanes expliquen 
en què creuen i per què creuen. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 
Data: diumenge 7 d’abril de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10.10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 

 2013   ABRIL 
2 dt. Junta Directiva URC 16.00 

6 ds. URC: Fòrum URC 

8 dl. 
CEVRE Inici del tercer trimestre de les classes de formació inicial a la 
Parròquia de Santa – Barcelona 

10 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l’URC 

13 ds. 

Bisbat de Terrassa (Delegació de Vida Consagrada): recés a càrrec de Mn. 
Santiago Collell, a les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció de la Garriga 
Simposi Claret 

15 dl. 1a Jornada de Comunicació URC · Sala Pere Casaldàliga (Claret) 

20 ds. URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

22 dl. Jornada sacerdotal de totes les diòcesis catalanes a Poblet. 

24 dc. URC: sessió de reflexió i estudi sobre espiritualitat i missió compartides 

27 ds. CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

 

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 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 

Agenda 

TV3 Signes dels Temps. La crisi de l’educació 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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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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