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ARA ÉS EL TEMPS 
FAVORABLE 

Llorenç Puig | Secretari General de la URC 

Benvolguts i benvolgudes, 

La comunitat cristiana, l’Església, té sempre la 
intuïció de què les persones necessitem ‘segones 
oportunitats’ per millorar, per convertir-nos, per 
aprofundir més en allò que hem de reconsiderar, 
purificar o reconciliar a la nostra vida.  

Per això cada any ens ofereix dos temps especials, 
Advent i Quaresma; i potser, més especialment, la 
Quaresma és un temps de conversió.  

Avui rebem una invitació a fer d’aquesta 
Quaresma, que acabem d’iniciar, un temps de 
conversió, un temps favorable per revisar la 
nostra vida, un temps apropiat per reconciliar-
nos amb Déu, amb els altres, amb nosaltres 
mateixos, amb la creació.  

Ja ho diu sant Pau en la segona lectura que hem 
llegit dimecres de Cendra:  reconcilieu-vos amb 
Déu!. I també: “Ara és l'hora favorable, ara és el dia 
de la salvació.” 

Sí, avui se’ns ofereix una bona oportunitat per 
refer-nos, per recomençar, per viure en gran la 
nostra fe i la nostra vida.   

 



N. 548. 18 de febrer de 2021 HOREB 
 

 

3 

 

Aquest dimecres de Cendra han dipositat sobre el 
nostre cap una mica de pols que ens recorda que 
som poca cosa, que som efímers, que la nostra vida 
és breu.  

La invitació que se'ns fa no és a caure en un 
nihilisme o en un ‘carpe diem’ davant la fugacitat 
de la vida, sinó a viure a fons les oportunitats de 
cada moment per donar vida, per portar al nostre 
entorn claror i amor; una invitació a deixar una bona 
petjada en el nostre món.  

Per tant, aquest temps de Quaresma pot ser un 
temps oportú per preguntar-nos:  

“Quina bona petjada penses portar al nostre món?” 
Sí, aquest temps de Quaresma pot ser l’hora 
favorable, el dia de retrobar el camí cap a la Vida, 
cap al Senyor. 

Potser així nosaltres, religioses, religiosos, les 
nostres comunitats, les nostres obres, ens podem 
fer més transparents per mostrar l’amor i la llum del 
Senyor de la vida… 

Que el nostre món necessita testimonis de la seva 
llum i la seva vida; i la vida consagrada està, sens 
dubte, convidada a ser-ho cada cop més, testimoni 
de la llum i la vida del Senyor. I per això estem 
convidats a convertir-nos de nou cap al Senyor, 
que és la font de la nostra vida.   
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MISSATGE QUARESMAL DEL PAPA FRANCESC 

 

VATICÀ | 12 de febrer, 2021  

Amb el tema «Ara pugem a Jerusalem…» (Mt 20,18). Quaresma: un temps 
per a renovar la fe, l’esperança i la caritat, publiquem a continuació el 

Missatge del Papa Francesc per a la Quaresma de 2021. 

Estimats germans i germanes, 

Quan Jesús anuncia als seus deixebles la seva passió, mort i resurrecció, per a complir amb la voluntat 
del Pare, els revela el sentit profund de la seva missió i els exhorta a associar-s’hi, per a la salvació del 
món. 

Recorrent el camí quaresmal, que ens conduirà a les celebracions pasquals, recordem Aquell que 
«s’abaixà i es féu obedient fins a la mort, i una mort de creu» (Fl 2,8). En aquest temps de conversió 
renovem la nostra fe, saciem la nostra set amb l’“aigua viva” de l’esperança i rebem amb el cor obert 
l’amor de Déu que ens converteix en germans i germanes en Crist. La nit de Pasqua renovarem les 
promeses del nostre Baptisme, per a renéixer com a homes i dones nous, gràcies a l’obra de l’Esperit 
Sant. No obstant, l’itinerari de la Quaresma, igual que tot el camí cristià, ja es troba sota la llum de la 
Resurrecció, que anima els sentiments, les actituds i les decisions de qui desitja seguir Crist. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/12/mens.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/12/mens.html
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El dejuni, la pregària i l’almoina, tal com els presenta Jesús en la seva predicació (cf. Mt 6,1-18), són les 
condicions i l’expressió de la nostra conversió. La via de la pobresa i de  la privació (el dejuni), la mirada 
i els gestos d’amor vers l’home ferit (l’almoina) i el diàleg filial amb el Pare (la pregària) ens permeten 
encarnar una fe sincera, una esperança viva  i una caritat operant. 

1. La fe ens crida a acollir la Veritat i a ser testimonis, davant Déu i davant els nostres germans i 
germanes 

En aquest temps de Quaresma, acollir i viure la Veritat que es va manifestar en Crist significa abans 
que res deixar-se prendre per la Paraula de Déu, que l’Església ens transmet de generació en generació. 
Aquesta Veritat no és una construcció de l’intel·lecte, destinada a unes poques ments escollides, 
superiors o il·lustres, sinó que és un missatge que rebem i podem comprendre gràcies a la intel·ligència 
del cor, obert a la grandesa de Déu que ens estima abans que nosaltres mateixos en siguem conscients. 
Aquesta Veritat és Crist mateix que, assumint plenament la nostra humanitat, es va fer Camí —exigent 
però obert a tots— que duu a la plenitud de la Vida. 

El dejuni viscut com a experiència de privació, per als qui el viuen amb senzillesa de cor porta a 
descobrir de nou el do de Déu i a comprendre la nostra realitat de criatures que, a la seva imatge i 
semblança, troben en Ell el seu acompliment. Fent l’experiència d’una pobresa acceptada, qui dejuna 
es fa pobre amb els pobres i “acumula” la riquesa de l’amor rebut i compartit. Entès i posat així en 
pràctica, el dejuni contribueix a estimar Déu i el proïsme en tant que, com ens ensenya sant Tomàs 
d’Aquino, l’amor és un moviment que centra l’atenció en l’altre considerant-lo com un mateix (cf. Carta 
enc. Fratelli tutti, 93). 

La Quaresma és un temps per a creure, és a dir, per a rebre Déu a la nostra vida i permetre-li “fer 
estada” en nosaltres (cf. Jn 14,23). Dejunar significa alliberar la nostra existència de tot el que ens fa 
nosa, fins i tot de la saturació d’informacions —veritables o falses— i productes de consum, per tal 
d’obrir les portes del nostre cor a Aquell que ve a nosaltres pobre de tot, però «ple de gràcia i de veritat» 
(Jn 1,14): el Fill de Déu Salvador. 

2. L’esperança com a “aigua viva” que ens permet continuar el nostre camí 

La samaritana, a qui Jesús demana que li doni beure al costat del pou, no comprèn bé quan Ell li diu 
que podria oferir-li «aigua viva» (Jn 4,10). Al principi, naturalment, ella pensa en l’aigua material, mentre 
que Jesús es refereix a l’Esperit Sant, aquell que Ell donarà en abundància en el Misteri pasqual i que 
infon en nosaltres l’esperança que no defrauda. A l’anunciar la seva passió i mort Jesús ja anuncia 
l’esperança, quan diu: «I el tercer dia ressuscitarà» (Mt 20,19). Jesús ens parla del futur que la 
misericòrdia del Pare ha obert de bat a bat. Esperar amb Ell i gràcies a Ell vol dir creure que la història 
no acaba amb els nostres errors, les nostres violències i injustícies, ni amb el pecat que crucifica l’Amor. 
Significa saciar-nos del perdó del Pare en el seu Cor obert. 
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En l’actual context de preocupació en el que vivim i en el que tot sembla fràgil i incert, parlar d’esperança 
podria semblar una provocació. El temps de Quaresma està fet per a esperar, per a tornar a dirigir la 
mirada a la paciència de Déu, que continua tenint cura de la seva Creació, mentre que nosaltres sovint 
la maltractem (cf. Carta enc. Laudato si’, 32- 33; 43-44). És esperança en la reconciliació, a la qual sant 
Pau ens exhorta amb passió: «Reconcilieu-vos amb Déu» (2 Co 5,20). En rebre el perdó, en el 
Sagrament que es troba en el cor del nostre procés de conversió, també nosaltres ens convertim en 
difusors del perdó: en haver-lo acollit nosaltres, podem oferir-lo, essent capaços de viure un diàleg 
atent i adoptant un comportament que conforti a qui es troba ferit. El perdó de Déu, també mitjançant 
les nostres paraules i gestos, permet viure una Pasqua de fraternitat. 

A la Quaresma, estem més atents a «dir paraules d’alè, que reconforten, que enforteixen, que consolen, 
que estimulen», en lloc de «paraules que humilien, que entristeixen, que irriten, que menyspreen» (Carta 
enc. Fratelli tutti [FT], 223). A vegades, per a donar esperança, n’hi ha prou amb ser «una persona 
amable, que deixa de banda les seves ansietats i urgències per prestar atenció, per regalar un somriure, 
per dir una paraula que estimuli, per possibilitar un espai d’escolta enmig de tanta indiferència» (ibíd., 
224). 

En el recolliment i el silenci de la pregària, se’ns dona l’esperança com a inspiració i llum interior, que 
il·lumina els desafiaments i les decisions de la nostra missió: per això és fonamental recollir-se en la 
pregària (cf. Mt 6,6) i trobar, en la intimitat, el Pare de la tendresa. 

Viure una Quaresma amb esperança significa sentir que, en Jesucrist, som testimonis del temps nou, 
en el qual Déu “fa que tot sigui nou”(cf. Ap 21,1-6). Significa rebre l’esperança de Crist que lliura la 
seva vida a la creu i que Déu ressuscita el tercer dia, “sempre a punt per a donar una resposta a tothom 
qui us demani raó de la vostra esperança”(cf. 1Pe 3,15). 

3. La caritat, viscuda seguint les petjades de Crist, mostrant atenció i compassió per cada persona, és 
l’expressió més alta de la nostra fe i de la nostra esperança. 

La caritat s’alegra de veure que l’altre creix. Per aquest motiu, pateix quan l’altre està angoixat: sol, 
malalt, sense llar, menyspreat, en situació de necessitat… La caritat és l’impuls del cor que ens fa sortir 
de nosaltres mateixos i que suscita el vincle de la cooperació i de la comunió. 

«A partir de l’“amor social” és possible avançar cap a una civilització de l’amor a la qual tots puguem 
sentir-nos convocats. La caritat, amb el seu dinamisme universal, pot construir un món nou, perquè no 
és un sentiment estèril, sinó la millor manera d’aconseguir camins eficaços de desenvolupament per a 
tothom» (FT, 183). 

La caritat és un do que dona sentit a la nostra vida, gràcies al qual considerem a qui es veu privat del 
més necessari com un membre de la nostra família, amic, germà. El poc que tenim, si ho compartim 
amb amor, no s’acaba mai, sinó que es transforma en una reserva de vida i de felicitat. Així va succeir 
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amb la farina i l’oli de la viuda de Sarepta, que va donar pa al profeta Elies (cf.1Re 17,7-16); i amb els 
pans que Jesús va beneir, va partir i va donar als deixebles perquè els distribuïssin entre la gent (cf. Mc 
6,30-44). Així s’esdevé amb la nostra almoina, ja sigui gran o petita, si la donem amb joia i senzillesa. 

Viure una Quaresma de caritat vol dir tenir cura dels qui es troben en condicions de patiment, 
abandonament o angoixa a causa de la pandèmia de COVID-19. En un context tan incert sobre el futur, 
recordem la paraula que Déu adreça al seu Servent: «No tinguis por, que jo t’allibero» (Is 43,1), oferim 
amb la nostra caritat una paraula de confiança, perquè l’altre senti que Déu l’estima com a un fill. 

«Només amb una mirada l’horitzó de la qual estigui transformat per la caritat, que el mena a percebre 
la dignitat de l’altre, els pobres són descoberts i valorats en la seva immensa dignitat, respectats en el 
seu estil propi i en la seva cultura i, per tant, veritablement integrats en la societat» (FT, 187). 

Benvolguts germans i germanes: cada etapa de la vida és un temps per a creure, esperar i estimar. 
Aquesta crida a viure la Quaresma com a camí de conversió i pregària, i per a compartir els nostres 
béns, ens ajuda a reconsiderar, en la nostra memòria comunitària i personal, la fe que ve de Crist viu, 
l’esperança animada per l’alè de l’Esperit i l’amor, la font inesgotable del qual és el cor misericordiós 
del Pare. 

Que Maria, Mare del Salvador, fidel al peu de la creu i en el cor de l’Església, ens sostingui amb la seva 
presència sol·lícita, i que la benedicció de Crist ressuscitat ens acompanyi en el camí vers la llum 
pasqual. 

Roma, Sant Joan del Laterà, 11 de novembre de 2020, memòria de sant Martí de Tours. 

Francesc 
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RECÉS DE QUARESMA PER A LES VERGES 
CONSAGRADES I FIDELS D’URGELL 

Bisbat d’Urgell | 14 de febrero de 2021 

El 13 de febrer l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric 
Vives va oferir on line, des de la Catedral de Sta. 
Maria de La Seu d’Urgell un recés destinat en 
primer lloc a les Verges Consagrades 
d’Espanya però que era obert a les consagrades 
d’arreu i també a tots els fidels del Poble de 
Déu.  
 
Va ser introduït pel bisbe acompanyant de 
l’Orde de les Verges a Espanya, Mons. Joaquín 
Mª López de Andújar, bisbe emèrit de Getafe. 
 
Va ser exposat el Santíssim Sagrament sobre 
l’altar de la Catedral i durant dues meditacions 
d’uns vint minuts de duració, amb intermedi 
musical, l’Arquebisbe Vives va glossar des de la 
càtedra el valor de dedicar un temps al recés en 
la nostra vida cristiana, especialment per 
començar la Quaresma, camí de la Pasqua. 
Després glossà i comentà en primer lloc el text 
bíblic de Mateu 20,18-19 i el Missatge del Papa 
Francesc per a la Quaresma 2021, «Mireu, 
estem pujant a Jerusalem...» (Mt 20,18). 
Quaresma: un temps per renovar la fe, 
l'esperança i la caritat. 
 
En una segona intervenció parlà d’acompanyar 
el Senyor i els germans en els seus sofriments, 
amb una mirada contemplativa al text de 
Filipencs 2, 5-11, i mirant com i per què va sofrir 
Jesús, per tal d’imitar-lo en les nostres vides 
oblatives. Clogué el Recés la pregària 
d’adoració davant el Santíssim i la benedicció 
final amb el cant de la Salve. 
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EL PAPA FRANCESC 
NOMENA MARGARITA 
BOFARULL MEMBRE 
ORDINARI DE LA 
PONTIFÍCIA ACADÈMIA 
PER LA VIDA 
VATICAN NEWS | 14 de febrer de 2021 

El papa Francesc ha nomenat el divendres 12 de 
febrer quatre nous membres de la Pontifícia 
Acadèmia per la Vida, entre ells, la 
religiosa Margarita Bofarull Buñuel, R.S.C.J. 

Bofarull és professora de Teologia Moral a la 
Facultat de Teologia de Catalunya, presidenta de 
l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon 
Llull, professora de Teologia Moral a la Universitat 
Centreamericana José Simeón Cañas (El Salvador) i 
delegada de la pastoral de fe i cultura de 
l’Arquebisbat de Barcelona.congregacions o de la 
vida religiosa allà on sou, per poder-les recollir i fer 
conèixer a altres. 

 

 

http://urc.cat/el-papa-francesc-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari-de-la-pontificia-academia-per-la-vida/
http://urc.cat/el-papa-francesc-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari-de-la-pontificia-academia-per-la-vida/
http://urc.cat/el-papa-francesc-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari-de-la-pontificia-academia-per-la-vida/
http://urc.cat/el-papa-francesc-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari-de-la-pontificia-academia-per-la-vida/
http://urc.cat/el-papa-francesc-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari-de-la-pontificia-academia-per-la-vida/
http://urc.cat/el-papa-francesc-nomena-margarita-bofarull-membre-ordinari-de-la-pontificia-academia-per-la-vida/
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/12/rem.html
http://urc.cat/2021/02/14/
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/12/rem.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/02/12/rem.html
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NEIX LA FUNDACIÓ PERE CASALDÀLIGA 

Claretians | 15 de febrer de 2021 

L’Associació Araguaia amb el 
Bisbe Casaldàliga i la família Casaldàliga fan 
un pas endavant i assumeixen el compromís 
de mantenir viva la memòria del bisbe 
claretià Pere Casaldàliga. Per donar 
continuïtat a les seves causes i preservar el 
seu llegat han creat la Fundació 
Pere Casaldàliga. Dimarts 16 de febrer a les 
set del vespre, coincidint amb l’aniversari del 
naixement del religiós, s’ha presentat la nova 
fundació, retransmèsa en directe des del 
canal de Youtube de la Llibreria Claret. 

“Sabem que vivim temps complexos i que la 
tasca no serà senzilla, però, potser per això 
mateix, hem decidit mantenir-nos més 
esperançats i més units que mai al voltant 
d’una Fundació que vol ser altaveu del 
missatge i les causes que en Pere Casaldàliga 
ens ha llegat”. Així ho expliquen en una carta 
conjunta el claretià Joan Soler, president de 
l’Associació Araguaia amb el 
Bisbe Casaldàliga, i Glòria Casaldàliga, 
presidenta de la Fundació Pere Casaldàliga. 
Sis mesos després de la mort del bisbe Pere, 
les dues entitats llegeixen en aquest traspàs 
“un buit irreparable”, però alhora també una 
responsabilitat. 

El naixement de la Fundació Pere Casaldàliga 
respon al compromís de mantenir el valor de 
la vida, l’obra i les causes d’aquest català 
universal. El seu treball es concretarà amb 
projectes editorials, arxivístics, culturals, 
educatius i de sensibilització, així com amb el 

 

 

 

http://urc.cat/2021/02/15/
https://fperecasaldaliga.org/blog/2021/02/09/neix-la-fundacio-pere-casaldaliga/
https://fperecasaldaliga.org/blog/2021/02/09/neix-la-fundacio-pere-casaldaliga/
https://youtu.be/93ra7kqAwE4
http://araguaia.pangea.org/
http://araguaia.pangea.org/
https://claretpaulus.org/ca/2020/08/08/mor-bisbe-claretia-pere-casaldaliga/
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suport projectes de cooperació per la 
promoció de la justícia i la pau. 

“Vetllarem pel bon nom de Pere Casaldàliga 
i el seu missatge” 

La nova entitat tindrà fronts d’actuació al 
Brasil i a Catalunya per tal de mantenir viva la 
història de vida del bisbe. El seu objectiu és 
preservar, aprofundir i difondre el pensament 
de Pere Casaldàliga promovent estudis, 
investigacions, conferències i reunions de 
persones interessades en el llegat del bisbe. 
“El llegat de Pere Casaldàliga és molt ampli i 
l’objectiu de la Fundació és preservar-lo, 
donar-lo a conèixer i continuar-lo. A més, 
vetllarem pel bon nom de la figura de Pere 
Casaldàliga i el seu missatge”, ha explicat 
Glòria Casaldàliga. 

En la continuïtat de les seves lluites apunten 
la col·laboració activa en la defensa de les 
causes del bisbe, la lluita contra l’emergència 
climàtica, la causa indígena o l’enfrontament i 
denúncia de la pobresa i les seves causes. Al 
Brasil, la Fundació també contribuirà a 
reforçar la tasca de l’Associació ANSA, de 
São Félix do Araguaia, que treballa en la 
recuperació ambiental de zones de 
l’Amazònia que han estat destruïdes degut a 
la implantació d’agroindústries dedicades a la 
monocultura de la soja. Des de la Fundació 
es donarà suport, per exemple, a la 
construcció d’hortes per alimentar les 
famílies que viuen a l’Amazònia i 
s’organitzaran periòdicament cursos, 
reunions i conferències tant de formació 
tècnica com política. 
 

http://ansabrasil.com.br/
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JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 

 

VATICAN.VA  | 11 de febrer, 2021        

De mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans (Mt 23,8). La 

relació de confiança, fonament de la cura del malalt 

Queridos hermanos y hermanas: 

La celebración de la 29.a Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el 11 de febrero de 2021, 
memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes, es un momento propicio para brindar una 
atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados 
a su asistencia como en el seno de las familias y las comunidades. Pienso, en particular, en quienes 
sufren en todo el mundo los efectos de la pandemia del coronavirus. A todos, especialmente a los más 
pobres y marginados, les expreso mi cercanía espiritual, al mismo tiempo que les aseguro la solicitud y 
el afecto de la Iglesia. 

1. El tema de esta Jornada se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de 
quienes dicen, pero no hacen (cf. Mt 23,1-12). Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles, sin 
involucrarse en la historia y las necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la 
vida real se debilita. El riesgo es grave; por este motivo, Jesús usa expresiones fuertes, para advertirnos 
del peligro de caer en la idolatría de nosotros mismos, y afirma: «Uno solo es vuestro maestro y todos 
vosotros sois hermanos» (v. 8). 
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La crítica que Jesús dirige a quienes «dicen, pero no hacen» (v. 3) es beneficiosa, siempre y para todos, 
porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, un mal muy grave, cuyo efecto es impedirnos florecer 
como hijos del único Padre, llamados a vivir una fraternidad universal. 

Ante la condición de necesidad de un hermano o una hermana, Jesús nos muestra un modelo de 
comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse, escuchar, establecer una 
relación directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse involucrar 
en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio (cf. Lc 10,30-35). 

2. La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, al mismo 
tiempo, la necesidad innata del otro. Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más nítida y 
experimentamos de modo evidente nuestra dependencia de Dios. Efectivamente, cuando estamos 
enfermos, la incertidumbre, el temor y a veces la consternación, se apoderan de la mente y del corazón; 
nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de nuestras 
capacidades o de que nos “angustiemos” (cf. Mt 6,27). La enfermedad impone una pregunta por el 
sentido, que en la fe se dirige a Dios; una pregunta que busca un nuevo significado y una nueva 
dirección para la existencia, y que a veces puede ser que no encuentre una respuesta inmediata. 
Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden ayudarnos en esta búsqueda trabajosa. 

A este respecto, la figura bíblica de Job es emblemática. Su mujer y sus amigos no son capaces de 
acompañarlo en su desventura, es más, lo acusan aumentando en él la soledad y el desconcierto. Job 
cae en un estado de abandono e incomprensión. Pero precisamente por medio de esta extrema 
fragilidad, rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino de la sinceridad con Dios y con los demás, 
hace llegar su grito insistente a Dios, que al final responde, abriéndole un nuevo horizonte. Le confirma 
que su sufrimiento no es una condena o un castigo, tampoco es un estado de lejanía de Dios o un signo 
de su indiferencia. Así, del corazón herido y sanado de Job, brota esa conmovida declaración al Señor, 
que resuena con energía: «Te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos» (42,5). 

3. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno: tiene el rostro de cada enfermo y 
enferma, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que 
niegan sus derechos fundamentales (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 22). La pandemia actual ha sacado a la 
luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas 
enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables no siempre tienen garantizado el acceso a los 
tratamientos, y no siempre es de manera equitativa. Esto depende de las decisiones políticas, del modo 
de administrar los recursos y del compromiso de quienes ocupan cargos de responsabilidad. Invertir 
recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a un principio: 
la salud es un bien común primario. Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto también de relieve la 
entrega y la generosidad de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras, sacerdotes, 
religiosos y religiosas que, con profesionalidad, abnegación, sentido de responsabilidad y amor al 
prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y a sus familiares. Una multitud 
silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros, haciéndose cargo de las heridas 
de los pacientes, que sentían prójimos por el hecho de pertenecer a la misma familia humana. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#22
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La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la 
enfermedad. Como cristianos, vivimos la projimidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen 
Samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado. Unidos 
a Él por la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre y a amar, 
en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren (cf. Jn 13,34-35). Y vivimos esta cercanía, 
no sólo de manera personal, sino también de forma comunitaria: en efecto, el amor fraterno en Cristo 
genera una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo a los 
más frágiles. 

A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que se expresa de modo 
concreto en el servicio y que puede asumir formas muy diferentes, todas orientadas a sostener al 
prójimo. «Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro 
pueblo» (Homilía en La Habana, 20 septiembre 2015). En este compromiso cada uno es capaz de «dejar 
de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. 
[…] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos 
casos la “padece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que 
no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas» (ibíd.). 

4. Para que haya una buena terapia, es decisivo el aspecto relacional, mediante el que se puede adoptar 
un enfoque holístico hacia la persona enferma. Dar valor a este aspecto también ayuda a los médicos, 
los enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos que sufren para 
acompañarles en un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de confianza (cf. Nueva 
Carta de los agentes sanitarios [2016], 4). Se trata, por lo tanto, de establecer un pacto entre los 
necesitados de cuidados y quienes los cuidan; un pacto basado en la confianza y el respeto mutuos, en 
la sinceridad, en la disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el centro la dignidad 
del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y mantener una buena relación con las 
familias de los pacientes. 

Precisamente esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de motivación y 
de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que 
se han santificado sirviendo a los enfermos. En efecto, del misterio de la muerte y resurrección de Cristo 
brota el amor que puede dar un sentido pleno tanto a la condición del paciente como a la de quien 
cuida de él. El Evangelio lo testimonia muchas veces, mostrando que las curaciones que hacía Jesús 
nunca son gestos mágicos, sino que siempre son fruto de un encuentro, de una relación interpersonal, 
en la que al don de Dios que ofrece Jesús le corresponde la fe de quien lo acoge, como resume la 
palabra que Jesús repite a menudo: “Tu fe te ha salvado”. 

5. Queridos hermanos y hermanas: El mandamiento del amor, que Jesús dejó a sus discípulos, también 
encuentra una realización concreta en la relación con los enfermos. Una sociedad es tanto más humana 
cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia 
animada por el amor fraterno. Caminemos hacia esta meta, procurando que nadie se quede solo, que 
nadie se sienta excluido ni abandonado. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-la-habana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-la-habana.html
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Le encomiendo a María, Madre de misericordia y Salud de los enfermos, todas las personas enfermas, 
los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que sufren. Que Ella, desde la Gruta de 
Lourdes y desde los innumerables santuarios que se le han dedicado en todo el mundo, sostenga 
nuestra fe y nuestra esperanza, y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno. A todos y 
cada uno les imparto de corazón mi bendición. 

Roma, San Juan de Letrán, 20 de diciembre de 2020, cuarto domingo de Adviento. 
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Flor Pluma: “L’esperança ens urgeix a curar amb 
misericòrdia, a alleujar els sofriments dels malalts” 

 

URC | 11 de febrer de 2021 

Aquest 11 de febrer se celebra la 29a Jornada Mundial del Malalt. Són moltes les congregacions 
religioses dedicades al servei assistencial als malalts. Entre aquestes, destaca la congregació 
de Sant Josep de Girona, fundada per Maria Gay i Tibau l’any 1870. Des del Perú ens arriba el 
testimoni d’esperança de la germana Flor Pluma, de les religioses de Sant Josep de Girona. 
Destinada a la localitat d’Arequipa, és la Superiora Local de la comunitat “Sembradoras de Paz” i 
és directora del Centro Médico San José de Tiabaya. 

Religioses i el servei assistencial a Arequipa 

Flor Pluma explica que treballa en una “casa cune”, per a nens i nenes i alhora al centre mèdic. 
Atenen als malalts als consultoris i també es realitza acompanyament de malalts i atenció 
d’infermeria al domicili, educació sanitària i pastoral d’escolta. Segons explica la religiosa, els 
habitants de la localitat d’Arequipa pateixen molta pobresa, i les germanes miren de donar-los un 
cop de mà. “Hi ha moltes famílies pobres que treballen al camp, moltes de les quals són 
explotades”, explica la religiosa. 

http://urc.cat/flor-pluma-lesperanca-ens-urgeix-a-curar-amb-misericordia-a-alleujar-els-sofriments-dels-malalts/
http://urc.cat/flor-pluma-lesperanca-ens-urgeix-a-curar-amb-misericordia-a-alleujar-els-sofriments-dels-malalts/
https://www.irsjg.org/es/instituto-de-religiosas-de-san-jose-de-gerona
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Actualment, a Arequipa, la situació dels hospitals està col·lapsada per la pandèmia i s’han instal·lat 
a les cases dels mateixos pacients. “Capacitem a un membre de la família perquè tingui cura del 
seu familiar malalt i ens mantingui informats per si es presenta alguna emergència”, explica. 

Un amor misericordiós 

La germana Flor Pluma exposa que la seva font d’esperança enmig d’aquest context, i ara més 
amb la Covid-19, és Crist. “Crist ens ha acompanyat durant aquest temps per ajudar-nos i ens 
ha dit: ‘no et preocupis, estic amb tu no tinguis por’. Això ha fet que el nostre interior es faci fort”. 

“L’esperança viscuda, ens urgeix a curar amb misericòrdia, a alleujar els sofriments dels malalts 
amb un amor especial”, explica la religiosa. “Com si ho fes una mare amb el seu fill malalt amb 
tendresa i abnegació”. Segons Flor Pluma, “l’esperança les porta a veure el Senyor a la cara dels 
que pateixen, oprimits per la malaltia”. “Una esperança que cada dia ens recorda que per això 
ens hem consagrat a Déu, per ajudar en els hospitals, geriàtrics, centres mèdics …en seus 
domicilis”, afegeix. “Avui són els afectats per aquest virus la nostra prioritat i estem pendents d’ells 
des que inicien el tractament fins que acaben, gràcies a Déu, amb resultats favorables”. 

Rere el cansament, l’alegria 

Aquest coneixement que Crist és present, les acompanya a ella i a tot l’equip mèdic. Conviuen amb 
aquesta font d’esperança “vetllant amb la fundadora Maria Gay i Tibau, a Crist en el sagrari i en 
l’oració i, després, al germà malalt”.  “Aquesta Esperança és una crida que implica cansaments i 
fatigues si, però també immenses alegries que ens empenyen cada dia a servir amb alegria”, 
afegeix.  

Mira el vídeo testimoni : AQUÍ 

  

https://youtu.be/4Ky3xEx9ejA
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JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA A 
TARRAGONA 

 

Arquebisbat de Tarragona | 3 de febrer, 2021fr3w 

Cada dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada que, aquest any, porta per lema «La vida consagrada, paràbola de fraternitat per a un 
món ferit». L’objectiu d’aquesta Jornada és ajudar tota l’Església a valorar cada vegada més el 
testimoni d’aquells que han elegit seguir a Crist de prop i dedicar la seva vida a Ell. En el marc 
d’aquesta Jornada, aquest passat diumenge dia 31 de gener, els religiosos i religioses de 
l’arxidiòcesi van ser convocats per la Delegació diocesana per a la vida consagrada a participar en 
l’eucaristia que va presidir l’arquebisbe Joan Planellas a la Catedral, on van renovar els seus vots 
de consagració a Déu. 

Record i pregària 

A l’inici de la celebració es va tenir un record molt especial i una pregària sincera per a aquelles 
Congregacions i comunitats més afectades per la pandèmia i que han perdut alguns dels germans 
i germanes. «La vida consagrada vol recordar-nos que tots som germans i que tots estem 
convocats a l’ajuda mútua i al suport recíproc i interessar-nos per tots», va manifestar la germana 
Isabel Górriz, delegada diocesana per a la vida consagrada, en la monició d’entrada. L’arquebisbe 
Joan, en l’homilia, va expressar que «la vida consagrada és veure el que realment esdevé important 
en la vida. És acollir el do del Senyor amb els braços oberts, com ho va fer Simeó. Això és el que 
veuen els ulls dels consagrats i de les consagrades: la gràcia de Déu que es vessa a les seves 
mans». I va afegir: «Avui, malgrat els neguits i les dificultats del moment present demanem una 
mirada nova que sap veure la gràcia de Déu en les nostres vides, que sap cercar el proïsme que 
tenim al voltant i que sap esperar». 

http://urc.cat/flor-pluma-lesperanca-ens-urgeix-a-curar-amb-misericordia-a-alleujar-els-sofriments-dels-malalts/
https://conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-vida-consagrada-2021/
https://conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-vida-consagrada-2021/
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CARD. OMELLA: “CONSAGRATS, ESTEU CRIDATS A 
SER CREADORS DE FRATERNITAT” 

 

Església Barcelona | 3 de febrer, 2021        

La Catedral de Barcelona ha acollit un any més la festa de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. Enguany, la XXV edició marcada per la pandèmia, que ha impossibilitat l’assistència 
d’un gran nombre de religiosos i religioses, que mai faltaven a la cita, molts dels quals ho van seguir 
des de casa a través de la retransmissió en directe. 

Un any més, les candeles, tot i que més separades entre elles, es van encendre. Una flama viva 
que recorda la presentació del Senyor al temple i que va acompanyar l’inici de la celebració. 
Presidia l’arquebisbe de Barcelona Card. Joan Josep Omella, que va fer la tradicional benedicció a 
l’interior del cor del temple, acompanyat dels bisbes auxiliars, Mons. Antoni Vadell i Mons. Sergi 
Gordo. 

La presència i els estralls de la Covid en el darrer any va ser el tema principal. Tant per part del 
cardenal Omella, com pel president de la Unió de Religiosos de Catalunya, fra Eduard Rey, en les 
paraules de benvinguda. 

Una pena i esperança que ens uneix 

«El goig i l’esperança, el plor i l’angoixa de l’home contemporani, sobretot el dels pobres i tota 
mena d’afligits, són també goig i esperança…» Aquesta cita del Concili Vaticà II, va introduir 
benvinguda del president de l’URC, en una celebració diferent de la de l’any anterior on la Covid 
era «un rumor» que ara compartim. «Avui, forma part del plor i l’angoixa i és el rerefons inevitable 
de tot goig i esperança que compartim amb tota la humanitat», va dir. 

https://catedralbcn.org/
http://urc.cat/
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Va fer una menció especial «per aquells religiosos que ens han deixat i pels qui han sofert o 
estan sofrint la malaltia en la mateixa pell». També va referir-se a tots aquells que d’alguna 
manera han patit també aquest «enemic invisible assetjant-nos», una amenaça per a tots. «Ens han 
tocat també, com a tothom, les conseqüències econòmiques d’aquesta aturada forçosa que, en 
diferents graus, ja fa gairebé un any que dura». 

Amb aquesta pena compartida, va animar els religiosos i religioses a «redescobrir en aquest 
moment, més que mai, la dimensió més interior de la nostra vocació». «Tot el que és humà, tota 
la fragilitat, la por, però també el descobriment d’oportunitats inesperades – continuava fra 
Eduard- gràcies a les noves tecnologies o l’admiració davant de l’heroïcitat de molts 
conciutadans, ha estat també nostre. Fem avui que ressoni en el nostre cor fins al santuari íntim 
on Ell resideix», va dir. 

Moments per a créixer en col·laboració 

També, el cardenal Omella va destacar el canvi de l’any anterior al present. Així i tot, va recordar 
com «afortunadament, avui, la Santíssima Trinitat ha volgut que ens puguem trobar aquí per agafar 
forces, per renovar la nostra consagració per pregar pels germans i germanes que han perdut la 
vida». En la mateixa línia que el president de l’URC, va destacar com «hem viscut moments eclesials 
i socials complexos, però els hem viscut també com oportunitats per créixer en la col·laboració, en 
l’entesa i en el diàleg». 

Omella va agrair l’entrega als religiosos i religioses. Especialment, aquells del sector sanitari i al 
servei dels més vulnerables. «Agraeixo el servei amorós i l’acompanyament espiritual que heu fet 
i feu a tantes persones víctimes de la malaltia i a aquelles que pateixen les conseqüències de la 
pandèmia», va dir. 

Com a recomanacions, en primer lloc el Cardenal va alertar a què la intensitat no ens desviï d’allò 
que és principal. Igual que Simeó i Anna que ja grans anaven al temple, Omella va recordar que, 
tot i la situació i el context, «necessitem aquest flama que ens alimenta». Per això va animar a 
«reservar les energies per tenir cura de la trobada amb Déu que aviva diàriament la nostra 
consagració». 

Creadors de fraternitat 

Un dels trets significatius de la vida consagrada és la vida comunitària, en fraternitat. Precisament, 
el cardenal va subratllar aquest concepte, en segon lloc. Recollit en el lema d’aquest any «La vida 
consagrada, paràbola de fraternitat en un mundo ferit». També un dels eixos del Pla Pastoral 
Diocesà i tema principal de l’encíclica del papa Francesc, Fratelli Tutti. 

«Esteu cridats a ser creadors de fraternitat, especialment els consagrats», deia l’arquebisbe. 
«Teniu un paper preeminent com a escola i model de fraternitat- continuava-. Les comunitats de 
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vida consagrada ens mostreu com l’Esperit Sant pot fer possible la comunió i la fraternitat entre 
persones diferents». Amb aquest paper de fons, els va convidar a «vetllar per la vida comunitària». 
«Viva i joiosa que ens ajuda a créixer humanament i espiritualment és molt, molt atractiva per al 
món, és autèntica profecia per a una humanitat sovint dividida». 

Prevenir excessos i confiar en els laics 

Finalment, va aconsellar prevenir els excessos pastorals per no desgastar. Tal com va dir, «el nostre 
servei pastoral no pot ofegar les nostres vides. No pot esgotar totes les nostres forces fins al punt 
de no tenir l’energia necessària per cuidar la nostra vida interior i conrear la nostra vida 
comunitària. Cal el descans que ens faculta per estimar Déu i als germans». 

Com va fer Sant Josep, va convidar a mantenir l’equilibri entre servei pastoral, vida comunitària i 
Déu. També, a confiar amb els laics, per delegar «allò que poden fer millor que els consagrats», va 
dir. «Sapiguem confiar més en ells per poder cuidar la nostra vida consagrada, la nostra vida 
comunitària – va continuar el cardenal-. Siguem testimonis de l’esperança que neix de la trobada 
amb Déu i de l’alegria que brolla d’una sana vida fraterna». 

Des de la Unió de Religiosos de Catalunya es fa una crida a seguir en tot moment les mesures 
de seguretat, evitant riscos i vetllant així per la salut de tots els religiosos i religioses, així com 
dels fidels. A continuació informem sobre les diferents convocatòries.  
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VEDRUNA: “Hem viscut la pandèmia com una 
família més” 

 

Catalunya Religió | 2 de febrer de 2021 

 

“Des del principi de la pandèmia, vam ser conscients que formàvem part del grup definit ‘d’alt risc’. 
Això ens va fer ser conscients de la nostra debilitat física i cognitiva”. Així ho explica la 
germana Narcisa Fillol la sensació de la seva comunitat vedruna de Tarragona, quan es va saber 
de l’arribada de la Covid a Catalunya. Igual que a totes les llars, la notícia va arribar amb por i 
respecte. Una incertesa compartida per a tothom, avis, pares, mares, fills, companys de pis, 
germans… i en aquest cas, germanes. 

Són moltes les comunitats religioses de Catalunya que celebren aquest dimarts la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada. Enguany, marcada per la pandèmia, amb un gust agredolç per tot allò patit 
i pels membres de la família que els han deixat. En aquest cas, una família nombrosa de 35 
germanes juntament amb les cuidadores i la directora de la infermeria, que han viscut i viuen 
encara tot el procés de manera comunitària i gestionada entre elles. Tal com explica Narcisa, ‘Sisita’ 
per les germanes de la comunitat, “hem viscut la pandèmia com una família més, visitades 
igualment per la Covid-19”. 

Les 35 germanes, totes elles entre 72 i 99 anys, formen part de dues comunitats vedruna que 
viuen en dos pisos adjacents a l’edifici contigu del Col·legi Sagrat Cor de Tarragona. En un pis, hi 

http://urc.cat/flor-pluma-lesperanca-ens-urgeix-a-curar-amb-misericordia-a-alleujar-els-sofriments-dels-malalts/
http://urc.cat/flor-pluma-lesperanca-ens-urgeix-a-curar-amb-misericordia-a-alleujar-els-sofriments-dels-malalts/
https://urc.cat/catalunya-amb-la-xxv-jornada-mundial-de-la-vida-consagrada/
https://urc.cat/catalunya-amb-la-xxv-jornada-mundial-de-la-vida-consagrada/
http://sagratcor.cat/
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ha la infermeria, on hi viuen les vint-i-tres germanes més grans o amb necessitat d’assistència. Al 
pis superior, aquelles que s’han anat jubilant de l’escola i, actualment treballen a la Infermeria o 
participen en voluntariats socials, educatius i eclesials. 

Enmig de la realitat social 

Gel hidroalcohòlic abans i després de sortir al carrer, un envàs ubicat a totes les portes de la casa, 
desinfecció de tot allò que venia de fora, rentat de mans, mascareta imprescindible i, fins i tot, 
estora per desinfectar les sabates. Tot allò que recomanaven des de les notícies i més per tal 
d’evitar el contagi. I com a totes les cases, la cita imprescindible de les 20 h per aplaudir els 
sanitaris. 

“Durant els primers mesos l’únic contagi va ser testimoniar-se unes a les altres que volíem viure la 
pandèmia amb una actitud positiva –explica Narcisa–. Cercar juntes la manera de mantenir-nos 
actives, informades, reflexives i solidàries amb tantes i tantes persones i famílies que ho estaven 
passant molt malament”. És així com algunes de les germanes es van sumar en accions socials, 
com Maria Teresa Martí, que va col·laborar fent mascaretes sobretot a l’inici de la pandèmia. 
També, mesos més tard, prop de les festes de Nadal, van participar amb iniciatives de recollida de 
joguines per a nens i nenes. Tal com explica Narcisa, eren així “una família que participa de la 
realitat social que ens envolta, també de la pandèmia”. 

D’altra banda, com a membres d’una congregació religiosa, estaven atentes a tot allò que passava 
a les altres comunitats vedruna, i sobretot en aquelles on la Covid havia arribat. Va ser el cas de la 
comunitat de Manresa, la primera de les vedruna a Catalunya que ho va patir, la de Caravanchel, 
a Madrid, la de León o la comunitat de Vitòria. 

La Covid arriba a la comunitat 

“Quan hi va haver el primer contagi a la comunitat, es van posar en crisi moltes de les nostres 
seguretats”. En plenes festes de Nadal, la Covid va arribar a la comunitat, i Narcisa va ser la 
primera. Explica que amb els primers símptomes va fer-se la PCR i, en efecte, va donar positiu. La 
situació els va exigir més mesures i més restriccions. “Ja ens havíem acostumat a ser molt estrictes 
en els mitjans prescrits des del principi, però ara l’exigència era més gran”, explica la germana. 
“Ens experimentem pobres i febles, aguditzant-se el sentit del límit i la restricció de la llibertat”. 

La llibertat que tant caracteritza les vedruna es va veure restringida per la nova situació, que les 
va confinar encara més, recloent-les a cada una a la seva habitació i extremant les mesures. En 
tres setmanes els positius es van anar estenent. “Vam veure l’expansió ràpida d’aquest virus que 
no respecta res –lamenta Narcisa–. La preocupació s’anava apoderant de nosaltres”. 

De les 35 germanes, 32 van donar positiu. “Cinc asimptomàtiques, sense cap tipus de malestar i 
setze amb diferents símptomes”. Segons explica Narcisa, “a les cinc més autònomes, Sanitat els 
va proporcionar el confinament a un hotel-salut, a fi de facilitar millor els confinaments a casa. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esperanca-en-mort-vedruna-maria-trullols-joaquima
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Onze de les germanes, en estat més greu van ser internades per necessitat d’oxigen”, relata. 
D’aquestes, una ja ha tornat, cinc es troben encara ingressades. “Les cinc més grans i afectades 
d’altres malalties no ho van superar i van passar a la casa del Pare”, explica Narcisa. 

Fraternitat i equip 

En aquella situació d’alarma, van reforçar i precisar l’organització en la gestió de la infermeria. Així, 
Narcisa recorda com les primeres a superar la Covid atenien les germanes més grans o 
desorientades. “Els costava entendre aquella soledat a les habitacions, acostumades a la vida 
comunitària”, recorda la germana. Eren moments d’angoixa, però, d’equip: on unes no hi arribaven, 
hi eren les altres per donar un cop de mà. 

Aquella fraternitat viscuda enmig de la rutina de la comunitat va ser crucial per afrontar aquells 
dies. Tota l’ajuda sumava. La soledat viscuda enmig la pandèmia va contrastar amb la solidaritat 
rebuda, de tots aquells que van prestar-se a ajudar. Narcisa destaca una germana vedruna, aliena 
a la comunitat i amb experiència com a infermera, que cada dia parlava amb el metge sobre la 
situació en què es trobaven les germanes ingressades, per tal de passar l’informe mèdic a les 
germanes confinades a casa. També de les trucades de les altres comunitats vedruna, 
preocupades per la situació que es vivia. 

I dins la llar, el paper de les cuidadores i treballadores seglars, “membres també de la família, 
disposades a donar-ho tot”. És el cas de Mari Carmen Gómez, la cap d’infermeria. Casada i amb 
fills no ho va dubtar i es va instal·lar a la comunitat dia i nit. Una més entre les germanes que, 
segons assegura, “cada dia que passa aprèn d’elles el seu optimisme”. 

Així són les vedruna, alegres. D’aquesta manera, entre preocupació i la serietat de la situació, 
Narcisa assegura com, “alhora, va ressorgir la fortalesa necessària per viure serenament el que es 
presentava”. És així que Emília Fonoll, una de les germanes més grans, en aquells moments 
recordant el lema del darrer capítol general de províncies celebrat el 2017, va dir: “No dèiem que 
volíem ser ‘Família de portes obertes’? Doncs ja és aquí”. Emília, amb 99 anys, una de les germanes 
més grans de la comunitat, va patir i superar la malaltia i aquest mes de febrer celebrarà amb la 
comunitat els cent anys. 

També tenien molt present un missatge de Joaquima Vedruna, escrit el 23 de març de 1849, que 
es podia adequar al context que vivia la comunitat. Les exhortava a tenir cura d’una mateixa per 
poder tenir cura dels malalts: 

“Sento que no estigueu totes bé. Jo, per ara, vaig tirant. No tinc molt bona salut, però podia estar 
pitjor. Per tot hem de donar gràcies a Déu; ja que així ho vol, compliu en tot, per tot i del tot la seva 
santa voluntat…” 

Al fer-se una major, la natura canvia. No ha de ser tot treballar. El Senyor ens mana que cuidem 
també la nostra salut, ja que quan una no està bé de salut, mal podrà tenir cura dels malalts”. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/joaquima-vedruna-va-ser-dona-summament-integrada
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En fi, veig que teniu molta feina; el Senyor tornarà la salut a les germanes, si és la seva voluntat i 
convé.” 

Agraïdes 

Aquesta setmana es preveu que quasi totes les germanes hospitalitzades tornin a la comunitat. 
“Ara desitgem fer una lectura creient de com ho hem viscut i continuar vetllant perquè les 
germanes es recuperin i s’habituïn a la normalitat”. 

Després de passar per la malaltia, la comunitat vol retornar tota la solidaritat que ha rebut. “Veiem 
que no ens ha mancat res i hem tingut l’afecte de tothom”, continua Narcisa. Des de les comunitats 
vedruna del territori, passant per les cuidadores seglars, els sanitaris que les han atès i, fins i tot, 
uns joves de l’escola Sagrat Cor que van mantenir les xerrades setmanals amb les germanes més 
grans per mantenir-les actives i connectades a la realitat. 

Ara el repte que les germanes s’han proposat, precisament, és “potenciar la solidaritat rebuda”. 
“Volem sortir i solidaritzar-nos també amb els més vulnerables”, afegeix Narcisa. 

Els tres pilars vedruna 

Sanadores, educadores i alliberadores. Aquest és el carisma que va deixar el llegat de Joaquima 
Vedruna, i els tres pilars fonamentals de les germanes enmig de la pandèmia. De fet, en cada una 
de les situacions viscudes han estat fonamentals per plantar-hi cara i superar-se. “Joaquima volia 
que qualsevol treball consistís en aquests tres distintius. No es pot separar, el servei assistencial, 
educatiu i el caràcter alliberador, ho portem al cor”, assegura Narcisa. 

D’una banda, com a professores: ara jubilades, han sabut ensenyar-se i aprendre entre elles tot 
allò necessari per gestionar-se i atendre la infermeria. D’altra banda, sanadores: imprescindible a 
l’hora d’atendre les germanes més febles en plena pandèmia, i ara, en plena recuperació. I en tercer 
lloc, alliberadores. Una llibertat, que tot i faltar quan van veure’s recloses a les habitacions, va fer-
se present quan una rere l’altra, ja en procés de millora, reprenien l’activitat amb el propòsit 
d’ajudar i servir la germana més vulnerable. 

Diuen que cada família és un món, amb les seves problemàtiques i les seves característiques. Així 
és la família de les germanes vedruna: “una família més enmig de la realitat social, i també enmig 
de la pandèmia”, tal com deia Narcisa. Germanes educadores, sanadores i alliberadores, capaces 
de sortir-se’n de les dificultats i superar-se 

 



N. 548. 18 de febrer de 2021 HOREB 
 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ANYS DEL NOU ARXIU 
PROVINCIAL D’ESCOLA PIA 
Escola Pia de Catalunya | 15 de febrer, 2021 

El 14 de febrer de fa 10 anys l’Escola Pia va estrenar 
una nova ubicació de l’Arxiu Provincial. Un canvi que va 
permetre fer l’arxiu molt més accessible i obert a tothom. 

A més a més, amb la nova ubicació, l’Arxiu va passar a 
disposar de més espai, uns compactes més grans i nous, 
un sistema de climatització i una sala per a la consulta i 
recerca. Es va donar, així, un valor més gran als fons que 
es custodien a l’Arxiu. 

I quins són aquests fons? Aproximadament uns 20.000 
llibres, amb una cronologia que va del segle XV al XXI, 
amb una especial importància dels exemplars dels segles 
XVI, XVII i XVIII, molts d’ells únics, que s’afegeixen 
periòdicament al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni 
Bibliogràfic de Catalunya. L’Arxiu també compta amb un 
fons documental d’uns 600 metres lineals, amb 
informació de l’orde (establerta a casa nostra des de 
finals del segle XVII), de les institucions educatives, 
fundacions, documentació personal dels religiosos, fons 
històrics i propis i també d’altres que han estat dipositats 
a l’APEPC per a la seva conservació. 

Una font documental única per a l’estudi de la nostra 
Institució, però també per a crear identitat, per ajudar-
nos a administrar el nostre patrimoni i ajudar en 
l’organització documental del nostre dia a dia. 

L’APEPC es creà el 1969 per decret de l’aleshores Pare 
Provincial, Salvador Salitjes; els primers quatre anys 
estigué a Moià, fins que el 1973 es traslladà a Barcelona, 
al segon pis de l’edifici de la Cúria Provincial. Amb els 
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anys passà al primer pis, fins que el 2011 se situà, 
definitivament, a l’entresòl. Aquest darrer trasllat va 
permetre ampliar l’espai de la biblioteca, incorporant-hi 
els fons que hi havia a Alella i tota la secció de llibre antic; 
el d’hemeroteca, que estava escanyada per manca 
d’espai; i afegir-hi una secció de pinacoteca, amb uns 
compactes adients. 

Saps com pots visitar l’arxiu? 

Només has d’enviar un correu a 
arxiu.provincial@escolapia.cat 
L’Arxiu està obert de dilluns a divendres de 9h a 14h. 

 

 

 

mailto:arxiu.provincial@escolapia.cat
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Taller per a Quaresma: “Crèixer i esperar en temps de 
sofriment” 

 

Unió de Religiosos de Catalunya   

La Unió de Religiosos i Religioses ofereix un taller per a compartir, il·luminar 
i reflexionar sobre el moment actual que vivim, amb José Carlos 

Bermejo 

Amb motiu del temps de Quaresma, des de la Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya 
s’organitza el taller “Créixer i esperar en temps de sofriment”. Volem oferir un espai de reflexió i 
formació a càrrec d’en José Carlos Bermejo,  religiós camil, expert en acompanyament i cura de les 
persones en moments de dol, de pèrdua.  

Una ajuda en plena pandèmia 

Aquest curs vol ajudar-nos a fer front al moment que vivim, amb situacions difícils 
d’acompanyament i vivència de la malaltia i les seves conseqüències en l’actual situació de 
pandèmia. Un moment, també, de disminucions en la capacitat i nombre de moltes de les nostres 
presències com a religiosos i religioses. Per això, oferim aquest espai on puguem afrontar aquestes 
vivències sense por, i com una possibilitat de creixement i esperança.  

Metodologia del taller i inscripció 
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El Dr. Carlos Bermejo conduirà aquesta sessió que es farà en format en línia a través de 
l’aplicatiu  Zoom. El curs serà en castellà i tindrà lloc el 20 de març, entre les 10 i les 13 h. Al llarg 
de la sessió alternarem espai de treball i diàleg en grups, amb la il·luminació que ens podrà aportar 
el ponent.  

Us podeu inscriure en el següent formulari, i pocs dies abans de l’esdeveniment us enviarem per 
correu electrònic l’enllaç de Zoom que farem servir.  

Formulari d’inscripció:  https://forms.gle/YfpxGkVg2yo3inwH7 

(la sessió serà en castellà) 

Esperem que ens ajudi a tots i totes a viure amb confiança i esperança aquests temps difícils que 
ens toca viure!  

Objectius  

- Reflexionar sobre el moment actual que vivim socialment i, en particular, en la vida religiosa, com 
a temps de "disminucions", de pèrdues, de retirades de llocs molt estimats, de cansaments, d'un 
envelliment cada vegada més evident, i també ara amb la situació de pandèmia. 

- Compartir entre religiosos experiències de patiment i esperança. 

- Il·luminar el moment actual en clau d'esperança i creixement. 

Sobre el convidat presentador: José Carlos Bermejo Higuera 

Religiós Camil, Delegat General per a la Província Espanyola.  

Doctor en teologia pastoral sanitària, màster en bioètica, màster en counselling, postgrau en 
intervenció en dol, expert en gestió de la qualitat model EFQM, postgrau en gestió de residències 
i serveis per a majors, coach dialògic. Director de Centre San Camilo: Centre Assistencial 
(Residència i Cures Pal·liatives), i Centre d'Humanització de la Salut. 

President Fundació Assistencial San Camilo, President Fundació San Camilo, patró Fundació de 
Religiosos per a la Salut, President Associació per a la Humanització de la Salut, President 
Associació de Counselling Humanista d'Espanya. 

Autor d'una cinquantena de llibres d'humanització, nombrosos articles i treballs d'investigació. 

 

https://forms.gle/YfpxGkVg2yo3inwH7
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