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TEMPS D’ESTIU… TEMPS 
MÉS DE DÉU? 
Maite Valls (RJM)| 8 de juliol, 2021 

Tot just comencem el temps d’estiu, temps de 
vacances, de descans, de muntanya o de platja 
per a molts…, i per a bastants de nosaltres, 
temps per anar endins i anar a fons. 

Temps per a transformar el ritme trepidant 
que vivim durant el curs, en un temps més 
serè, més de Déu..? 

Temps per a afinar la mirada per a poder 
copsar, amb uns altres ulls, la realitat que ens 
envolta, la realitat que ens viu, com quelcom 
que és crida i goig alhora. 

Temps per a poder retrobar-nos i re-situar-
nos, des de el silenci i la pregària més intenses, 
amb nosaltres mateixos, amb els altres i amb el 
Déu que ens habita. 

Temps de silenci i pregària per a poder 
abraçar el món, amb més consciència, amb 
més llum, amb més força i més tendresa. 

En definitiva, un temps d’aturada per a poder 
connectar amb la VIDA des de més endins de 
nosaltres mateixos. 

El ritme que vivim durant el curs, tot i ser temps 
d’entrega i donació, sovint ens empeny a 
córrer, de vegades, com el hàmster que corre i 
corre en la roda de la seva gàbia, sense saber 
ben bé on va… Aquest temps de recés, de 
recolliment, ens ajuda a connectar amb la 
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pròpia brúixola interior que ens marca la 
direcció de l’horitzó desitjat. 

Aquest temps de recés ens ajuda a guarir les 
ferides del dia a dia, ens ajuda a restaurar-nos 
per dins, i sobre tot ens ajuda a connectar, des 
de un altre nivell més profund, amb l’Amor. 

El mateix amor que ens enamora cada dia en la 
lluita de la vida, el mateix amor que ens 
empeny a viure pels altres, i el mateix amor que 
ens convida a viure amb més intimitat i amb 
més profunditat des de Ell mateix.  

I com diu la cançó d’Ain Karem “Venid, venid 
conmigo a un lugar tranquilo…” 

Doncs així, amb la melodia de la cançó en el 
cor, assaborim la seva invitació… “veniu, veniu 
amb mi a un lloc tranquil”… 

Bon temps de silenci i pregària!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 558. 8 de juliol de 2021 HOREB 
 

 

4 

 

JORNADES D'ESPIRITUALITAT I CULTURA 
AMB ALUMNES DE L’INTERNOVICIAT A 
MONTSERRAT 

 

FRANCISCANES DE LA NATIVITAT | 25 de juny, 2021  

El passat cap de setmana 18 al 20 de juny les joves en formació van tenir un retir a 
Montserrat organitzat per la responsable de la URC, gna. Ana María Díaz cm, 
juntament amb altres companyes del internoviciat. Van ser un total de 19 
participants de 6 congregacions diferents: Franciscanes Missioneres de la Nativitat 
de la nostra Senyora, Caputxines de la Mare del Diví Pastor, Hospitalàries de la Santa 
Creu, Serves del Sagrat Cor, Puresa de Maria, i Carmelites Missioneres (la formadora 
que ens acompanyava). Aquest recés era per a acomiadar el curs i per a trobar-se i 
moltes conèixer-se, ja que a causa de la pandèmia gran part de les classes van ser 
online, i a més també estava obert a juniores, postulants i aspirants. 

Van ser pocs dies però intensos, de convivència enriquidora, de compartir 
inquietuds, temors i desitjos. Van celebrar juntament amb els monjos benedictins el 
res de la litúrgia de les hores i l’Eucaristia. Van rebre una xerrada del pare Ignasi 
Fossas sobre la “Oració amb els salms en la vida cristiana i consagrada”, en la qual 
destaca aquest gran amor, respecte i devoció que hem de tenir als salms, no sols 
quan ens ajuden a resar en les diferents circumstàncies de la vida, sinó en l’oració 
comunitària de la litúrgia de les hores, en les quals hem d’expressar el que ella ens 
fa dir: súplica, lloança, penediment, goig, etc. Viure el que pronuncien els nostres 
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llavis, ja que “…és Crist mateix qui resa amb nosaltres”. Ens unim com a Església, 
com a cos, al nostre cap que és Jesucrist; ens fem un només al costat de tots els que 
resen en qualsevol part del món. El pare comentava que si fóssim realment 
conscients, per un instant, del que això significa, “ens desintegraríem de goig”, per 
això diu que els nostres pensaments i distraccions són les que no ho permeten. 

La resta de la jornada van haver moments d’oració personal, caminar, visitar a “La 
Moreneta”, La nostra Senyora de Montserrat, a qui les nostres joves especialment li 
van portar una gran vela en nom de la Congregació per a deixar les nostres oracions 
als seus peus. La nit del dissabte van gaudir d’un concert protagonitzat per 
l’Escolania de Montserrat i l’Orquestra Simfònica del Vallès. 

El diumenge van realitzar una visita al museu de Montserrat, guiades per un dels 
monjos. Dins de les seves activitats van realitzar un “cinema fòrum” sobre la base de 
la pel·lícula “En un món millor” (el seu títol original és “Venjança”), de la qual després 
van compartir les seves impressions i experiències en relació a temes que tractava 
com la violència, el perdó, la importància d’estar a prop i saber acompanyar, realitzar 
els duels necessaris, fer el bé, etc. 

En una altra activitat, van deixar sortir la seva veta més artística, i en alguna cosa així 
com “fang”, van expressar els seus desitjos del que la vida consagrada necessita 
avui; algunes d’elles van ser: la de ser llum per al món, on el motor, la “bateria” és 
Jesucrist; la confiança en la voluntat de Déu; la fraternitat, la comunió, el bon 
testimoniatge; el saber sostenir-se i alimentar-se de les arrels carismàtiques (primer 
el mateix Crist, però després els fundadors i tantes germanes que han passat i lluitat 
per ser fidels), els joves són fruits nous per al món, etc, però per sobre totes les coses 
l’amor i el lliurament total a les mans de Déu. 
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LUCÍA MENDIETA: “FENT GERMINAR LA 
LLAVOR BENEÏDA DE LA FRATERNITAT” 
 

Lucía Mendieta | Novícia de la Pureza de Maria 

Als peus de la Mare de Déu de Montserrat han anat, per agrair per tot el compartit 
durant el curs 2020-2021, les alumnes de l'internoviciat convocades per la Unió 
de Religiosos de Catalunya, del 18 al 20 de juny.  

A la trobada s'han unit també un grup de juniores, postulants i aspirants. Es va 
comptar amb la participació de les següents congregacions: Hospitalàries, 
Franciscanes de la Nativitat, Serves de l'Sagrat Cor, Caputxines de la Mare de el 
Diví Pastor i puresa de Maria. 

Durant la trobada, a més de gaudir de l'entorn natural que el lloc ofereix, van 
participar de diferents moments de pregària i reflexió tant personal com en grup. 
Van alternar-ho amb activitats com una xerrada sobre els salms i la Litúrgia de les 
Hores, impartida pel prior de monestir pare Ignasi Fossas, així com, una visita al 
museu i un concert d'orgue que va comptar amb intervencions de l'Escolania de 
Montserrat. De la trobada queda el dolç sabor d'experimentar com el Senyor crida 
diferents pobles, races i llengües. Els reuneix entorn de si fent germinar la llavor 
beneïda de la fraternitat, que es pot resumir amb les paraules del salmista: "Que bo 
i com d’ agradable és que els germans convisquin en harmonia!”.
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CARMELITES MISSIONERES: “TREBALLEM PER 
CREAR COMUNITATS OBERTES AL MÓN I A LA 
REALITAT MÉS PROPERA” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ  | 6 de juliol, 2021 

Concretar la missió pròpia allà on ens necessitin i ser signes de comunió allà on som. Aquest podria 
ser el lema de la congregació de les Germanes Carmelites Missioneres ja que les podem trobar 
treballant a Migra Studium dels Jesuïtes, a les facultats universitàries, fent voluntariat a Pueblos 
Unidos, donant classes a les escoles o teixint roba per a les missions. I és que les Germanes 
Carmelites Missioneres, fundades per Francesc Palau l’any 1860 a Menorca, estan atentes a les 
necessitats actuals per poder donar-hi resposta.  

És en aquest context d’atenció i concreció que el passat mes d’abril van celebrar el Capítol 
Provincial de la província Mater Carmeli Europa a la qual pertany Catalunya. Un capítol que va 
establir les línies de treball per als propers tres anys. 

Les línies de treball establertes pel capítol provincial del mes d’abril responen, afirma Marta Peiró, 
germana carmelita missionera i consellera provincial, a la línia marc establerta tres anys abans pel 
Capítol General de com ser avui més presents a la perifèria. Quines són les perifèries avui? Peiró 
reconeix que les perifèries d’avui són “la increença, la recerca de sentit, la vulnerabilitat de les 
famílies, i la deshumanització”. Les línies de partida eren aquestes, i el capítol provincial les ha 
concretat en cinc objectius de treball. 

https://www.carmiseuropa.org/es/portada/
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El primer objectiu com a província és reforçar el carisma propi. “Cal donar a conèixer el nostre 
carisma i seguir sent signes de comunió dins l’Església”, afirma Peiró. Se li suma el segon objectiu 
de treball, el de fomentar unions de fraternitat. Peiró reconeix que volen que les seves comunitats 
treballin el sentit de pertinença, reforçant l’acollida i el sentit de missió, i treballant “per crear 
comunitats obertes al món i a la realitat més propera”. Això implica, explica, “detectar quines són 
les necessitats actuals i intentar donar-hi resposta”. 

La congregació de les Germanes Missioneres Carmelites compta avui amb 1300 germanes 
presents a 39 països en els cinc continents. La província Mater Carmeli Europa, creada l’any 2009, 
engloba sis països, Espanya, Portugal, França, Polònia, Itàlia i Romania. Compta amb 404 
germanes i 54 comunitats. “L’esperit missioner és palpable a la nostra congregació”, reconeix 
Peiró. A Barcelona, per exemple, on la congregació té obres i centres propis, és normal tenir 
germanes treballant a centres d’altres congregacions i institucions. “Es tracta de saber concretar 
la missió allà on ens necessitin”. 

El tercer objectiu de treball correspon a fomentar la missió compartida. I no fer-ho per manca de 
germanes, matisa Peiró, sinó “amb l’anhel de compartir missió i vida amb els laics”. La quarta línia 
de treball passa per impulsar la pastoral juvenil vocacional, com una proposta positiva de felicitat 
real. “Davant la increença i manca de sentit que viu la nostra societat, creiem que la nostra opció 
de vida és exemple de felicitat”. Ho treballen ja de ben petits des de les seves escoles, presentant 
testimonis de vida de les germanes grans que són exemple avui “de realització personal, com a 
dones i com a germanes”. 

El cinquè objectiu de treball marcat pel capítol provincial és el de redefinir com s’organitza i 
consolida econòmicament la província. Algunes obres són deficitàries i cal, explica Peiró, 
“equilibrar per seguir recolzant missions que responguin a la realitat”. 

Les Germanes Carmelites Missioneres a Catalunya tenen presència a Barcelona, al barri de Sants; 
a Gràcia on es troba la casa mare, l’escola Sant Josep i la infermeria provincial; al barri de Vallcarca 
i Penitents, on tenen la comunitat de Vallpark i la residència d’avis Solarium, que s’inaugura a finals 
de juliol; i al carrer Immaculada, on hi ha el centre d’espiritualitat Francesc Palau. Tenen també 
presència al Prat de Llobregat, a Terrassa, a Badalona, i a Lleida. A Balears són presents a Eivissa 
i a Menorca. 

El nou Govern Provincial està format per les germanes Cecilia Andrés Fernández, Superiora 
Provincial, Marta Peiró Rosell, Gemma Martín Martín, Rosalía Fernández de Soto i Zofia 
Wojnarowska, conselleres, Sylveria Madtha, ecònoma, i Ma. Victòria Alonso Domínguez,  
secretària. 

 

 

https://www.carmiseuropa.org/es/contenido/?idsec=30
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EL PRIMER CAPÍTOL DE LA PROVÍNCIA 
CLARETIANA DE SANT PAU 

 

CLARETIANS | 30 de juny, 2021 

Aquest dimarts, coincidint amb la festivitat de Sant Pere i Sant Pau, apòstols, el superior 
provincial Ricard Costa-Jussà ha anunciat oficialment la celebració del primer Capítol Provincial 
de Sant Pau. Tindrà lloc a la Casa Mare de Vic (i Casa d’Espiritualitat), des del 26 de desembre de 
2021 fins al 2 de gener de 2022. 

Amb l’anunci del primer capítol, Costa-Jussà recorda les primeres passes i l’aprenentatge d’aquest 
primer any i mig com a nova província. Descriu què implica aquest “nosaltres Província de Sanctus 
Paulus” i de la necessitat de construir “fraternitat i comunió”. El provincial posa aquest caminar en 
el context de la pandèmia que “més enllà de limitacions i parades” ha estat, apunta, una ocasió per 
atrevir-se a “realitats que abans ens haguessin semblat difícils o impossibles”. I recorda, en clau 
eclesial, el missatge de l’encíclica Fratelli Tutti del papa Francesc. 

L’anunci s’ha fet en el marc de la reunió del Consell Provincial d’aquesta setmana. De dilluns a 
dimecres s’han trobat a Barcelona el superior provincial junt amb el pare Rafael Gómez, el 
pare Raymundo Adormeo, el pare Renato Caprioli i el germà Josep Codina. 

https://claretpaulus.org/ca/timeline/neix-la-nova-provincia-sant-pau/
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Participació, coresponsabilitat i comunió 

Un capítol provincial és l’òrgan de govern que representa la Província i que expressa la participació, 
la corresponsabilitat i la comunió de tota la Província. Fa dos anys, el 29 de juny de 2019, el pare 
general, Mathew Vattamattam, va anunciar la creació de la Província de Sanctus Paulus com a 
fruit de la unió dels organismes de Catalunya, Euskal Herria, França i Itàlia, i amb la cúria provincial 
ubicada a Barcelona. 

En aquell moment el superior general també va nomenar un primer Govern Provincial per a la nova 
Província, fins a la celebració del seu Primer Capítol Provincial. 

Aquest primer govern va rebre l’encàrrec d’animar i governar la província i d’organitzar el Primer 
Capítol Provincial. D’acord al calendari previst, el Capítol Provincial se celebrarà després del XXVIè 
Capítol General que tindrà lloc a Roma els mesos d’agost i de setembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://claretpaulus.org/ca/2019/06/29/anunci-oficial-inici-2020-nova-provincia-claretiana-sant-pau-catalunya-euskal-herria-franca-italia/
http://www.claret.org/xxvi/
http://www.claret.org/xxvi/
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L’HOMENATGE A PERE CASALDÀLIGA APLEGA 
NOUS SEMBRADORS D’ESPERANÇA 

 

CLARETIANS  | 30 de juny, 2021 

Dues-centes persones s’han trobat aquest dilluns al vespre a la plaça del Rei de Barcelona per 
retre homenatge a Pere Casaldàliga, entre els quals, una una bona representació dels missioners 
claretians a Catalunya, amb Joan Soler, de l’Associació Araguaia, el provincial de Sant Pau, Ricard 
Costa-Jussà, el delegat a Catalunya, Màxim Muñoz, el president de l’ONG Enllaç Solidari, Josep 
Roca, i la directora del Casal Claret de Vic, Anna Larios. L’acte ha fet evident totes les llavors que 
aquest religiós claretià va sembrar a favor de l’esperança. Com a profeta, pastor, poeta, activista i 
amant de la terra, a Catalunya i al Brasil, desenes de persones han agraït la seva autenticitat i 
compromís a favor dels més febles. 

En un dels vídeos que aplegaven veus de persones properes i a qui Casaldàliga ha deixat petja ha 
parlat també el provincial dels claretians, Ricard Costa-Jussà: “Repassar la vida del Pere és 
reconèixer molts mèrits, però sobretot és no perdre allò que motivava aquesta vida, allò que l’ha 
acompanyat i allò que li ha donat el sentit per fer tot el que ha fet: aquest amor a Déu, per Déu als 
altres i en Déu a tots”, ha dit. 

“Opteu veritablement pels pobres” 

Els periodistes Mònica Terribas i Antoni Bassas han conduït aquesta emotiva memòria a partir de 
la paraula profètica del bisbe Pere. La plaça ha acollit retalls d’entrevistes de qui va ser bisbe de 
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São Félix do Araguaia, fragments de la seva poesia recitada i cantada, la música al piano de Carles 
Cases i una glossa polifònica a la seva lluita i a la seva persona. 

“Opteu veritablement pels pobres, pels exclosos, pels oblidats, pels desesperançats”, deia el 
mateix Casaldàliga en un dels missatges evocats. Així mateix demanava, en el seu testament vital, 
que aquesta opció es traduís “en praxis social i política”. En un poema apuntava la necessitat 
d’inventar la “pau preventiva”. Reconegut teòleg de l’alliberament, tenia el do de la paraula i era 
un hàbil comunicador. 

“Moltes gràcies a totes les entitats amigues que heu assumit les causes del Pere com a eina 
transformadora de tota la societat per la que treballem junts”, ha dit Glòria Casaldàliga, presidenta 
de la recent creada Fundació Pere Casaldàliga. “Sabem que vivim temps complexos que la tasca 
no serà senzilla”, ha apuntat i ha recordat les dificultats que viu el Brasil i la regió de l’Araguaia: “A 
més dels efectes devastadors de la pandèmia, s’hi ha d’afegir el fet d’estar governats per un 
feixista genocida. Fora Bolsonaro!”. 

El llegat de Pere Casaldàliga segueix viu en tantes persones que l’han estimat i que l’han reconegut 
com una persona autèntica, coherent i creïble. Un veritable testimoni de l’esperança. En són una 
mostra les aportacions de l’actor Eduard Fernández, el periodista i activista social David 
Fernández, el teòleg i col·laborador de l’Agenda Llatinoamericana Jordi Corominas, l’artista 
catalano-brasilera Priscila Barbosa, l’activista Arcadi Oliveres, poc abans de la seva mort, el 
caputxí Michael Moore, l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, la dominica Lucía Caram o 
l’actriu Núria Valls, entre d’altres amics i companys de Casaldàliga. 

Els conductors de l’acte, Bassas i Terribas, han destacat “la seva lluita constant per fer realitat ‘el 
Regne de Déu aquí i ara’”. I han recordat la necessitat de seguir les seves traces en un moment en 
què “la humanitat continua ferida”. En aquest sentit, Glòria Casaldàliga ha demanat als presents 
fer-se seva la consigna del bisbe Pere: “La solidaritat no és donar el que em sobra sinó compartir 
el que tinc”. 

L’homenatge ha recordat l’actualitat i vigència de les seves causes, però també la seva forta 
personalitat. La d’algú humil, tenaç i amb sentit de l’humor, i també una persona amb una gran 
sensibilitat espiritual. El jesuïta Víctor Codina diu que les seves poesies són “místiques com les de 
sant Joan de la Creu”. 

L’acte, organitzat l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Araguaia i la Fundació Pere Casaldàliga, 
s’ha emès en directe i es pot recuperar. VEURE VÍDEO 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LIghlriZks
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MERITXELL RUIZ, NOVA SECRETÀRIA GENERAL DE 

L’ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA 

 

Catalunya Religió (Laura Mor)  | 1 de juliol, 2021 

És dona, laica, mare, professora vocacional i a partir de l’1 de setembre serà la nova secretària 
general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Meritxell Ruiz pren al relleu al jesuïta i 
pedagog Enric Puig després de 16 anys (2005-2021) com a màxim responsable de la FECC. El 
mes de novembre el religiós va fer 75 anys i va presentar la renúncia al càrrec a l’arquebisbe de 
Barcelona, Joan Josep Omella, que presideix el patronat de la fundació. Aquest dimecres el 
patronat ha aprovat el relleu de la secretaria general. 

Meritxell Ruiz i Isern (Reus, 1978) és llicenciada en administració i direcció d’empreses per 
la Universitat Rovira i Virgili (URV) i va ser directora general d’Atenció a la Família i Comunitat 
Educativa (2011-2016), diputada al Parlament de Catalunya i consellera d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya (de gener de 2016 a juliol de 2017). 

Ruiz va tancar l’etapa política l’estiu de 2017 i el mes de juny de 2018 va passar a dirigir l’Escola 
Pia de Vilanova. Aquest curs ha estat la directora de l’Àrea de Recursos de l’Escola Pia de 
Catalunya. 

Aquest dilluns va participar a la concentració unitària del sector davant del Palau de la Generalitat 
per demanar un millor finançament per a l’escola concertada. Una reclamació històrica que va 

https://www.escolapia.cat/
https://www.escolapia.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-concertada-visibilitza-malestar-placa-sant-jaume
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incorporar també com a consellera d’Educació: “El que hem d’intentar és tenir més recursos perquè 
l’escolarització sigui gratuïta per a tothom”, deia en una entrevista al diari Segre el 2017. 

Com a consellera d’Educació va encarregar al Consell Escolar de Catalunya el debat ‘Ara és demà’. 
Un procés participatiu de reflexió sobre els reptes a afrontar en el si de la comunitat educativa. El 
debat va mostrar, en paraules seves, que “Catalunya està enmig d’un procés de transformació 
educativa i que aquest debat és un pas més en aquest procés de transformació que ha obert nous 
horitzons al model educatiu propi”. 

Compromís social i eclesial 

Responsable, coordinadora i catequista del Grup de Joves de la parròquia de Sant Bernat Calbó de 
Reus durant més de 10 anys, Ruiz ha estat membre de l’equip directiu del Centre de Promoció 
Juvenil i de la Dona de Reus, membre fundador de la ONG Pont de Solidaritat i voluntària de 
l’Arxidiòcesi de Glasgow a la Youth Office. 

La nova secretaria de la FECC va parlar de la seva fe en una entrevista recent a Catalunya Religió: 
“A la parròquia de Sant Bernat Calbó em vaig fer gran enmig d’una comunitat viva que m’ha ajudat 
a créixer en la fe i a viure-la en comunió”. I explicava així les seves arrels eclesials: “Mossèn Ignasi, 
gran persona, en arribar de missions del Brasil em va demanar que fes catequesi de joves i vaig 
aprendre molt acompanyant joves durant més de 10 anys”. 

També recordava la seva experiència de voluntariat al Centre de Promoció juvenil i de la dona, que 
porta el nom del bisbe Pont i Gol: “Sempre he pensat que tota aquesta experiència, el que vaig 
viure a l’Orfeó Reusenc i a l’Esbart Dansaire i sobretot, el testimoni dels meus pares, em van fer 
veure que durant un temps podia assumir un compromís diferent a través de la política”. 

El rol institucional de la FECC 

El Secretari General sortint, el pare Enric Puig, que deixa el càrrec en jubilar-se, és mestre i llicenciat 
en pedagogia. El 1970 ingressà a la Companyia de Jesús i el 1977 fou ordenat prevere. Ha estat 
Director General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (1980-1989), Secretari general i 
canceller de l’Arquebisbat de Barcelona (1996-2000), Director de l’Escola Tècnica Professional 
del Clot i Rector de la Comunitat Cristiana de Sant Pere Claver-el Clot i coordinador diocesà de la 
visita del Sant Pare Benet XVI a Barcelona. El 2002 va rebre el Premi d’Actuació Cívica Catalana 
atorgat per la Fundació Jaume I i, el 2014, la Generalitat de Catalunya li atorgà la Creu de Sant 
Jordi. També és vicepresident del Patronat de la Universitat Ramon Llull i consiliari de la Fundació 
Pere Tarrés. Des del 2010 és president de la Fundació de l’Institut Químic de Sarrià (IQS). 

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya és una entitat eclesial hereva del Secretariat que va 
crear el cardenal de Barcelona Narcís Jubany el 1977. Proveeix de serveis jurídics, 
d’assessorament i formatius als centres educatius religiosos del nostre país, i representa a nivell 
institucional un col·lectiu format per 395 escoles i 250.000 alumnes. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/meritxell-ruiz-concertada-es-pagament-perque
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/ara-es-dema
https://www.catalunyareligio.cat/ca/mare-deu-roca-mes-desconeguda
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-puig-hilari-raguer-joan-llort-creu-sant
https://www.catalunyareligio.cat/ca/enric-puig-hilari-raguer-joan-llort-creu-sant
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/lescola-cristiana
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Participen en el patronat de la Fundació Escola Cristiana els titulars de les escoles de l’Associació 
Professional Serveis educatius de Catalunya (APSEC), els professors i professores de l’Associació 
de professors de les escoles cristianes de Catalunya (APECC) i els pares i mares dels alumnes de 
les escoles cristianes, a través de les associacions locals i de les federacions diocesanes, que 
formen la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC). 
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ANIVERSARI FUNDACIÓ DE LES RELIGIOSES DE LA 
SDA. FAMÍLIA D’URGELL 

BISBAT D’URGELL | 30 de juny, 2021 

En la solemnitat de St. Pere i St. Pau, 
l’Arquebisbe d’Urgell va presidir l’Eucaristia 
d’acció de gràcies pels 162 anys de la fundació 
de l’Institut de vida consagrada de la Sagrada 
Família d’Urgell, a la Capella de la Residència de 
la Sda. Família de La Seu d’Urgell. Hi eren 
presents en aquesta circumstància de Superiora 
general Gna. Laura Garione i la Consellera 
general Gna. Victòria Bertran, amb les 
Religioses de la Comunitat. 

Dia joiós en recordança de tantes i tantes 
religioses que rere el solc de santedat i de caritat 
de la beata Anna M. Janer, fundadora, han seguit 
estimant i servint en tot, a imitació del Senyor, i 
amb la inspiració de la Mare Janer. 

L’Arquebisbe les animà a continuar joioses i 
missioneres, oferint a cada moment de la vida 
allò que cada germana pot donar al Senyor i a 
l’Església, per amor, consagrant-se com una 
libació a Déu, segons el pensament de St. Pau 
que es proclamava a la segona lectura. Estimar 
Jesucrist per damunt de tot, ja que “Ell és el 
Messies el Fill de Déu viu”, que a ningú decep, 
l’únic mediador i salvador, per qui val la pena 
donar-ho tot, perdre-ho tot, com Pere i Pau, com 
tantes germanes que al llarg d’aquests 162 anys 
han estat models de caritat. 
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FRA JESÚS DÍAZ, REELEGIT PRIOR PROVINCIAL DELS 

DOMINICS DE LA PROVÍNCIA D’HISPÀNIA 

 

DOMINICS  | 2 de juliol, 2021 

Fra Jesús Díaz Sariego ha estat reelegit prior provincial dels dominics de la 
Província d’Hispània per als pròxims quatre anys. Així ho ha decidit el Capítol 
Provincial que s’està celebrant aquests dies en Caleruega (Burgos). 

Fra Jesús, de 58 anys, ha exercit el càrrec de prior provincial des de 2016. A 
l’anterior ocasió, en tractar-se del naixement d’una nova província, va ser designat 
pel llavors mestre de l’Ordre de Predicadors, fra Bruno Cadoré, prèvia consulta a 
tots els frares de les tres províncies que llavors s’unificaven. Aquesta vegada, Díaz 
Sariego, ha estat elegit pels 51 membres capitulars, que representen al conjunt de 
membres d’Hispània. 

Jesús és filòsof i doctor en Teologia. Té una àmplia experiència com a docent 
universitari i des de novembre de 2017 és vicepresident de la Conferència 
Espanyola de Religiosos (CONFER). 
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Un frare amb atenció fraterna i visió apostòlica i teologal 

Fra Bruno Cadoré ha estat Mestre de l’Orde de 2010 a 2019, i en aquest temps ha 
pogut treballar a prop amb Díaz Sariego. Destaca d’ell la seva atenció fraterna i la 
seva visió apostòlica i teologal: “M’ha admirat moltes vegades veure com Jesús ha 
sabut animar als frares en almenys tres aspectes: el desig d’estimar i servir al món 
d’avui, amb realisme i esperança, en la seva grandesa i la seva fragilitat, sent actors 
de creativitat, pau, justícia, alegria i unitat; la confiança per a conrear l’amistat entre 
els frares – sense negar les diferències de la història de les tres províncies, de les 
cultures o de les generacions – ha estat el ferment d’aquesta amistat amb Déu, que 
Jesús ve a oferir a tots els homes; la passió per llegir junts els signes dels temps a 
la llum de la Paraula, perquè la vida dels predicadors i de tota la família de Domènec 
estigui cada cop més arrelada en la contemplació del misteri de la gràcia”. 

Fra Jesús Díaz Sariego, O.P. 

Va néixer en Riosa (Astúries) en 1962. Religiós de l’Orde de Predicadors (Dominics) 
en la qual va fer la seva primera professió al setembre de 1983. Va ser ordenat 
prevere a Salamanca en 1989. 

Va estudiar Filosofia i Ciències de l’Educació. Va realitzar el batxiller en Teologia en 
l’Institut Teològic ‘San Esteban’ de Salamanca. Va obtenir la llicència en Teologia a 
la Facultat de Teologia de Friburg, on també va obtenir el seu doctorat en Teologia. 

Fra Jesús ha desenvolupat la seva tasca com a docent universitari a l’Escola de 
Magisteri ‘Fray Luis de León’ de Valladolid, a la Facultat de Teologia ‘San Esteban’ 
de Salamanca, a la Facultat de Teologia ‘San Vicente Ferrer’ de València, en els 
cursos online impartits des de DOMUNI i la ‘Escuela de Teología Santo Tomás’. 
També ha impartit cursos de formació teològica a Lima i a El Salvador. 

Responsabilitats en l’Ordre de predicadors: 

Ha estat formador de postulants de 1996 a 2001 a Valladolid, mestre d’estudiants 
de 2002 a 2006 a Salamanca, responsable provincial d’estudis a la Província 
d’Espanya de 2008 a 2013 i soci del provincial de la Província d’Espanya de 2006 
a 2015. 
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SEGON CAPÍTOL DELS 
DOMINICS DE LA 
PROVÍNCIA D’HISPÀNIA 
DOMINICS | 29  de juny, 2021 

El 28 de juny de 2021 va començar el segon 
Capítol Provincial de la Província d’Hispània. 
Un total de 51 capitulars es donen cita al 
convent de Santo Domingo de Caleruega 
amb l’objectiu de triar al Prior Provincial, els 
definidors i consellers de la Província, i 
“tractar i definir aquelles coses que es 
refereixen a la vida fraterna i apostòlica”. 

Durant els quatre pròxims anys, al Prior 
Provincial i al seu Consell els correspondrà la 
tasca de continuar fent passos en la 
configuració de la Província nascuda fa quatre 
anys i que ha caminat entorn de les quatre 
prioritats llavors assenyalades: vida 
intel·lectual, educació i joves, justícia i pau, i 
diàleg fe i cultura. 
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ELS DIRECTORS SALESIANS COMPARTEIXEN 
OBJECTIUS AMB EL CONSELL INSPECTORIAL 

 

CONFER | 30 de juny, 2021 
 

El passat dia 22 de juny va finalitzar l’III Capítol Provincial de les Germanes de l’Amor de Déu, 
Província d’Espanya, celebrat a la Casa General, de Madrid. Van participar 37 germanes, 
representants de les comunitats d’Alemanya, Califòrnia, França, Mexicali i Espanya. 

Sota el lema “A la bufada de l’Esperit anunciem l’Evangeli”, i les paraules del profeta Jeremies 29, 
11 “Us donaré un futur ple d’esperança”, a més de donar gràcies a Déu pel camí recorregut en 
missió, de testimoniar l’amor de Déu als homes i dones d’avui, cada home d’avui, demanar la seva 
fortalesa per a respondre als reptes percebuts en el nostre món d’avui, reflexionar sobre la nostra 
realitat en vistes al pròxim Capítol General…, es va triar el nou Govern Provincial, format per les 
germanes Sabina Sánchez, Superiora Provincial i les Conselleres Montserrat Fernández, Dolores 
Rodríguez, Azucena del Río i Raquel García. 

Les Germanes han posat en mans del Senyor la seva tasca d’animació durant els pròxims tres anys 
i han agraït la disponibilitat al servei confiat. 
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MARIA LOURDES LÓPEZ: TROBAR UNA SORTIDA 

ESGLÉSIA BARCELONA | 13 de juny, 2021 
 

El passat dia 22 de juny va finalitzar l’III Capítol 
Provincial de les Germanes de l’Amor de Déu, 
Província d’Espanya, celebrat a la Casa General, 
de Madrid. Van participar 37 germanes, 
representants de les comunitats d’Alemanya, 
Califòrnia, França, Mexicali i Espanya. 

Sota el lema “A la bufada de l’Esperit anunciem 
l’Evangeli”, i les paraules del profeta Jeremies 
29, 11 “Us donaré un futur ple d’esperança”, a 
més de donar gràcies a Déu pel camí recorregut 
en missió, de testimoniar l’amor de Déu als 
homes i dones d’avui, cada home d’avui, 
demanar la seva fortalesa per a respondre als 
reptes percebuts en el nostre món d’avui, 
reflexionar sobre la nostra realitat en vistes al 
pròxim Capítol General…, es va triar el nou 
Govern Provincial, format per les germanes 
Sabina Sánchez, Superiora Provincial i les 
Conselleres Montserrat Fernández, Dolores 
Rodríguez, Azucena del Río i Raquel García. 

Les Germanes han posat en mans del Senyor la 
seva tasca d’animació durant els pròxims tres 
anys i han agraït la disponibilitat al servei confiat. 
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TROBADA DELS RELIGIOSOS I RELIGIOSES DE 
L’ARXIPRESTAT DE REUS 
 

 

ARQUEBISBAT BARCELONA | 29 de juny 2021  

Les comunitats de religiosos i religioses presents a l’arxiprestat de Reus es van trobar aquest 
diumenge, dia 27 de juny, a la tarda, a la residència de les Germanes de la Consolació, situada a la 
carretera de Castellvell. 

Aquesta senzilla trobada, viscuda amb molta il·lusió per part de les comunitats participants, es va 
iniciar amb una breu presentació de les comunitats que són a l’arxiprestat de Reus, moment que 
va ajudar a compartir tot el viscut en cada una de les comunitats, sobretot arran de l’inici de la 
pandèmia. Després de compartir aquestes experiències van resar plegats la pregària de Vespres, 
un moment per tenir present aquelles comunitats que no van poder participar-hi i alhora donar 
gràcies a Déu per fer camí al seu costat, tot reanimant-les i convidant-les a ser comunitats 
religioses en sortida, a viure la fraternitat i a ser pa partit i repartit enmig de la nostra humanitat. 

En acabar l’estona de pregària, els religiosos i religioses van compartir una estona de conversa 
fraternal amb la qual es va cloure aquest retrobament. 
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«LA POBRESA SUPOSA UNA ACTITUD PERSONAL 

QUE ESTRUCTURA LA NOSTRA MANERA DE VIURE» 

 

ESGLÉSIA BARCELONA | 24 de juny, 2021  

Aquesta setmana, en la línia de l’eix dels pobres del Pla Pastoral Sortim!, s’aprofundeix en la 
pobresa des de la vida religiosa. En aquest sentit, el president de la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC), el caputxí fra Eduard Rey, partint de tres figures de l’Església discerneix en tres 
aspectes claus sobre els religiosos en relació als pobres: pobresa com actitud; tracte amb els 
pobres com a reconeixement d’una dignitat; i construir lligams d’amistat. 

Camí i actitud de vida 

«Un religiós havia d’anar vestit de tal manera que si deixava el vestit al marge d’un camí ningú 
l’agafaria». Així ho deien els antics pares del desert, i així ho remarca fra Eduard, que subratlla com 
aquesta cita subratlla tot allò que ha de ser la pobresa en el camí de la vida religiosa. Tal com 
exposa, «la pobresa suposa una actitud personal, que ens estructura la nostra manera de 
viure».  

https://esglesia.barcelona/sortim-pla-pastoral/
http://urc.cat/
http://urc.cat/
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Donar-se per garantir la dignitat 

En segon lloc, destaca Sant Vicenç de Paül fundador de les Filles de la Caritat, amb una presència 
molt significativa a la diòcesi de Barcelona, sobretot des de Sor Genoveva Masip.  El provincial 
dels Caputxins de Catalunya i Balears cita a Sant Vicenç de Paül quan diu: «Per amor, només per 
amor, el pobre et perdonarà el pa que tu li donis». A partir d’aquesta ensenyança, fra Eduard 
assenyala que «hi ha moltes maneres de donar i n’hi ha que poden ser humiliants per a l’altre». 

El religiós recorda com la vida religiosa ha estructurat el seu treball al voltant de les obres de 
misericòrdia: donar menjar a qui té fam, vestir el despullat,  cuidar el malalt, veure qui té set, visitar 
el pres, acollir l’emigrant, ensenyar qui no sap… «Tot i així, – continua el caputxí- tal com va dir Sant 
Vicenç a una novícia, “hi ha moltes maneres de fer-ho”. Es tracta de no només donar obres, sinó 
donar-se un mateix. Et dones tu, i així respectes la dignitat de l’altre».  

Relació d’amistat amb ell 

Finalment, i en tercer lloc, a través de Charles de Foucauld recorda l’imprescindible que és 
l’amistat. «Va ser el mateix Foucauld qui va anar fins al cor del desert del Sahara a conviure en un 
lloc on no hi havia cristians. Allà va donar un testimoni de fraternitat i també de proximitat», 
explica el president de l’URC. El llegat de Foucauld s’ha estès entre la vida religiosa en els últims 
anys, de manera que han anat allà on hi havia pobresa i s’han fet propers i compartint les 
condicions de vida i l’amistat amb ells. Exposant aquest recorregut, fra Eduard subratlla l’amistat 
amb el pobre. «Ens hem de plantejar qui són els nostres amics sense tancar-nos a ningú. 
Depenent de qui siguin els nostres amics, viurem d’una manera o d’una altra». 

CLICA AL VÍDEO PER VEUREL! 

 

https://www.fillescaritatfundacio.org/es
http://www.caputxins.cat/fraternitats/sarria/
https://www.youtube.com/watch?v=URBU8sYXUOw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=URBU8sYXUOw&feature=emb_logo
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PUREZA DE MARÍA: XXVII 
CAPÍTOL GENERAL 
CONFER | 24  de juny, 2021 

La Congregació Pureza de María donarà principi al 
seu Capítol general XXVII el 2 de juliol de 2021. 
Participaran en ell germanes vingudes dels tres 
continents on és present la congregació: Àfrica 
(Camerun i RD Congo), Amèrica (Colòmbia, 
Nicaragua, Panamà i Veneçuela) i Europa (Espanya i 
Itàlia). 

Mons. Salvador Cristau Coll, Administrador diocesà 
de Terrassa, presidirà l’Eucaristia d’obertura del 
Capítol en la capella del Col·legi de Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona), que es retransmetrà en directe per 
a poder ser seguida pels membres de la Congregació 
i de MFA (Moviment Família Albertiana). 

El fil conductor que il·luminarà el Capítol XXVII serà Un 
altre estil de vida: «cuidar i cuidar-nos» (cf. Laudato Si’ 
203-208). I el lema que guiarà la trobada: «El que vau 
fer a un d’aquests germans meus més petits, a mi 
m’ho vau fer» (Mt 25,40). 

El seguiment de les notícies referides al Capítol 
General XXVII es podrà realitzar a través de 
www.pmaria.es i de les seves Xarxes Socials. 

  

Sobre Pureza de María 
La congregació Pureza de María va ser fundada en 
1874 per Alberta Giménez i Adrover. Actualment 
compta amb 33 comunitats distribuïdes a Europa, 
Amèrica i Àfrica. La seva principal missió és 
l’evangelització a través de l’educació. 
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CANRI SITUMORANG, NOU CAPELLÀ CLARETIÀ DE 
BARCELONA 

 

CLARETIANS  | 26  de juny, 2021  

 “Reafirmo la meva obediència i fidel disposició a la missió de l’Església”. Amb aquest compromís 
s’ha ordenat capellà el missioner claretià Canri Situmorang aquest dissabte al matí a Barcelona. 
Ho ha fet acompanyat d’un centenar de germans de congregació, amics, familiars i parroquians, i 
també dels qui han seguit la celebració per internet des d’Indonèsia i altres parts del món. “Tot 
això és molt gran, com l’amor gratuït de Déu”, ha dit Situmorang, visiblement emocionat pel do de 
la fe i el compromís que acabava d’assumir. En concret, ha donat gràcies a Déu per ajudar-lo “a dir 
sí” més enllà de les seves “desconfiances i debilitats”. 
 
El bisbe auxiliar de Barcelona Javier Vilanova ha presidit l’ordenació presbiteral al santuari de 
l’Immaculat Cor de Maria de Barcelona. Amb ell, Canri Situmorang, recent ordenat capellà, ha 
concelebrat per primera vegada, al costat del provincial de Sant Pau, Ricard Costa-Jussà, i del 
delegat de la província a Catalunya, Màxim Muñoz. Dos claretians significatius en l’etapa formativa 
de Situmorang des que va ser destinat a la Província de Sant Pau el 2015. 
 
Els han acompanyat també tot el govern provincial –amb Ray Adormeo, Josep Codina, Rafael 
Gómez i Renato Caprioli–, el rector de la parròquia, Shinto Thomas, representats de les 

https://youtu.be/4E-CMPfzzGw
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comunitats claretianes de Catalunya, així com diverses persones vinculades a la família claretiana 
i a la comunitat parroquial. 
  
“El fruit que se’t demana és que estimis” 

En l’homilia, Vilanova ha parlat de la missió que Déu li encomana: “El fruit que se’t demana és que 
estimis”. Ha demanat al claretià que treballi per la comunió de l’església “d’Orient a Occident”, que 
sigui “humil i fidel instrument de Déu” i que sigui un bon pastor, com ho va ser Jesús o el 
mateix sant Antoni Maria Claret. Del fundador dels missioners claretians ha llegit la pregària en 
què demana a Déu “procurar per tots les mitjans contagiar a tots del teu amor”. 
Situmorang ha estat revestit pels seus germans claretians amb l’estola i amb la casulla, pròpies 
del ministeri que exercirà. I ha assumit aquest compromís de servei eclesial, “pel do del sacerdoci” 
rebut de mans del bisbe Vilanova. “Ara que pel sagrament se m’ha constituït el seu col·laborador, 
reafirmo la meva obediència i fidel disposició a la missió de l’Església”. 

 “A la congregació claretiana li dec el meu segon naixement” 

En el seu parlament al final de la celebració també s’ha adreçat als germans claretians: “A la 
congregació claretiana li dec el meu segon naixement”. Ha agraït la formació rebuda, tant a 
Indonèsia com a Catalunya, i ha expressat la seva estimació per l’espiritualitat claretiana i el seu 
“sentit apostòlic i missioner”. 

El claretià ha adreçat una salutació especial als seus pares, germans i als claretians de la delegació 
d’Indonèsia-Timor Est, que l’han pogut seguir per internet. Ha valorat “tanta diversitat aquí 
reunida”, en al·lusió als qui l’han seguit per internet, així com a l’assemblea present a l’Immaculat 
Cor de Maria de Barcelona. 
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ÚLTIMS VOTS DE L’ÀLVAR SÁNCHEZ A RAIMAT 

 

JESUÏTES  | 24  de juny, 2021  

El passat diumenge 20 de juny, a l’església gran del Col·legi Claver, a Raimat (Lleida) vam respirar 
Companyia de Jesús a ple pulmó. El nostre company Àlvar Sánchez va realitzar els seus últims 
vots a la Companyia de Jesús. Tot i ser unes 250 persones, va ser una celebració molt íntima, molt 
de família, amb molta bellesa, amb molt d’amor a Jesús. La Companyia de Jesús a Lleida es veia 
beneïdament envaïda pels familiars i amics de l’Àlvar de més enllà de Lleida, amb Enric Puiggròs, 
delegat dels jesuïtes a Catalunya, amb els companys jesuïtes de la comunitat de l’Àlvar a Nador, i 
amb el bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez que va voler acompanyar-nos en aquest 
celebració. 

Cada detall contribuïa a aquest ambient especial, senzill, emotiu, alegre, profund. La forma senzilla 
del bisbe Salvador de presidir la celebració; la música preciosa, amb cants de Fer Sánchez de 
Ocaña, composats durant un viatge d’educadors de l’escola a Nador; l’homilia d’en Roger, gran 
amic de l’Àlvar, les peticions per la Delegació de Migracions de Nador, per l’Àlvar, per les vocacions, 
i pel col·legi, les paraules de José Luis Vázquez, company de Nador, o la icona de la Mare de Déu 
de Marroc. 
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Dia de gran alegria per la Companyia i per tanta gent que ens estima: si es pot dir així, l’Àlvar ja no 
pot ser més nostre que ara. Que ens segueixi ajudant, amb la seva vida, a apropar-nos a un Jesús 
que ens condueix a les fronteres. 

Nascut el 1974, l’Àlvar va entrar a la Companyia de Jesús el 1997 i la seva trajectòria l’ha portat a 
diversos països africans com la República Democràtica de Congo, Rwanda o el Sudan del Sud. 
Actualment treballa a la delegació diocesana de Migracions de Nador, al Marroc. 

Situa les arrels de la seva vocació a la família i el testimoni discret dels jesuïtes de l’escola de 
Raimat (Lleida), que “ens va arribar a molts, com també ho va fer una educació que ens posava 
davant de les víctimes de la injustícia animant-nos a utilitzar els nostres talents per transformar el 
seu sofriment i les seves causes”. També la imatge de moments clau en la història de la Companyia 
de Jesús com el martiri de la comunitat de la UCA i “ja a la universitat, el desig d’abraçar alguna 
cosa més que parcials dosis de sentit em va aventurar a demanar l’entrada al noviciat. Allà, durant 
el mes d’EE, va aparèixer Jesús com sempre, i com mai”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infosj.es/vida-en-compania/16550-el-deseo-de-abrazar-algo-mas-que-parciales-dosis-de-sentido
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LA DONA EN L’ESGLÉSIA: UNA REFLEXIÓ ACTUAL 

 

COMUNITAT SANT PERE CLAVER | 24  de juny, 2021  

El meu nomenament com a secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica ha tingut molt de ressò en 
els mitjans de comunicació, però cal recordar que ja l’any 2014 vàrem ser nomenades les tres 
primeres dones com a membres d’aquesta Comissió que fou creada en 1902 per Lleó XIII 
(aleshores estava formada només per senyors cardenals) i reorganitzada per Pau VI el 1971 que 
la va voler adaptar a les necessitats de l’església del seu temps. 

Ara ja som cinc dones biblistes i espero que en un futur no gaire llunyà s’arribi a la paritat. En els 
darrers anys, la presència femenina també ha crescut en la Comissió Teològica Internacional, que 
actualment ja compta també amb cinc dones teòlogues. També cal destacar el nomenament de la 
religiosa javieriana Nathalie Becquart com a subsecretària de la Secretaria General del Sínode dels 
bisbes, primera dona en aquest càrrec i amb dret de vot. Vull dir amb això que, gràcies al papa 
Francesc i a moltes altres persones amb visió de futur, es van fent passos endavant. La presència 
femenina a tots els nivells de l’Església (no només a la base) és important perquè trenca prejudicis, 
obre horitzons, referma i enriqueix la col·laboració entre iguals. A més a més de la presència, que 
de per si ja és crucial en certs ambients eclesiàstics, les dones aporten sobretot la pròpia 
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competència en els diversos camps del saber així com la seva manera de relacionar-se, crear 
xarxes i afrontar els arguments, situacions i problemes. 

Les dones han estat durant molt de temps les garants de la doctrina, les defensores de la fe i la 
tradició cristiana en las famílies, en les parròquies i en la societat. Quasi sempre ho han fet amb 
moltes limitacions i dificultats, sovint des de posicions de marginalitat i sense ser reconegudes, 
havent-se d’emmotllar a un missatge transmès per altres. Avui dia hi ha moltes dones competents, 
responsables i compromeses amb l’Església que podrien fer aportacions molt valuoses en els 
àmbits acadèmic, educatiu, sanitari, assistencial o en el de la comunicació social, per citar-ne 
només alguns. Ara bé, cal comptar amb elles, convidar-les, oferir-los àmbits i llocs de treball, 
responsabilitats i visibilitat. Limitar la funció evangelitzadora de la dona a la família, la catequesi i 
les obres de caritat ofereix una visió parcial i reduïda de la seva missió. 

La meva visió de la situació actual és realista i positiva a la vegada. Poso un exemple relacionat 
amb els estudis bíblics que és el camp que conec millor. Trenta anys enrere, en els nostres 
ambients acadèmics, les figures bíbliques femenines no suscitaven l’interès dels exegetes. Cap 
dels grans professors, tots de reconeguda fama internacional, que jo vaig tenir al Pontifici Institut 
Bíblic de Roma en parlava. Semblava que no existissin, així com tampoc es citaven les obres de les 
dones biblistes. Els temps encara no estaven madurs. Estic parlant del anys 80. Tot el que tenia 
relació amb la dona es mirava amb recel des de la càtedra i immediatament s’etiquetava de 
feminisme, entenent per feminisme quelcom de perillós per a la doctrina i la tradició. Ha estat 
gràcies a l’exegesi feminista que les dones de la Bíblia, els seus relats i els seus silencis han cobrat 
vida. Hem descobert les matriarques, les profetesses, les dones sàvies, les esclaves…i no oblidem 
Na Saviesa, és a dir, la personificació de la Saviesa que trobem en els llibres sapiencials de la Bíblia. 
Una misteriosa figura que no encaixa en cap esquema ni definició, però que està present en 
diversos textos bíblics. És una figura femenina, amb veu pròpia, estil pedagògic i missatge profètic 
que anima a tots, especialment als joves, a seguir la via que condueix a la vida. Mediadora entre 
Déu i la humanitat, la Saviesa en majúscula pot ser un punt de referència per al nostre món actual 
castigat per una pandèmia d’època i un mar de dubtes sobre el sentit de la vida i de la mort. 

He esmentat les dones bíbliques però també podria afegir les metàfores femenines, la simbologia 
femenina i tot allò relacionat amb el món femení. Avui dia, les publicacions sobre aquestes 
qüestions són molt nombroses i no paren de créixer. Això és un gran motiu d’esperança, no 
solament per a mi en quant a dona biblista, sinó per a totes les dones, especialment aquelles que 
es reconeixen en les seves avantpassades bíbliques. 

Dra. Núria Calduch-Benages 

Directora del Departament de Teologia Bíblica 

Universitat Gregoriana (Roma) 

Secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica 
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ES CONVOCA EL 
CAPÍTOL PROVINCIAL 
D’ESPANYA DE L’ORDE 
HOSPITALARI SANT 
JOAN DE DÉU 
SANT JOAN DE DÉU | 26  de juny, 2021 

El Superior General, germà Jesús Etayo, ha 
convocat la celebració del Capítol Provincial de 
la recentment creada Província de Sant Joan de 
Déu España per al mes de maig de 2022, entre 
els dies 2 i 10. El germà Etayo presidirà aquest 
Capítol, acompanyat dels Germans Joaquim 
Erra i José Augusto Gaspar. 

Per a la celebració d’aquest Capítol, i d’altres 
convocats per a l’any vinent, s’ha triat el títol 
«Sortir amb passió a promoure l’Hospitalitat», 
que coincideix amb el que va decidir el 
Definitori General per a tot el sexenni actual. 

“Portem tots des d'ara a l'oració les intencions 
dels Capítols Provincials perquè amb la 
intercessió de Nostra Senyora de l'Patrocini i 
de Sant Joan de Déu, siguin un temps de gràcia 
i de nova vida per a tota la Ordre i cadascuna 
de les seves Províncies. 

Per a llegir el comunicat del Superior 
General: Clicka aquí 

 

https://www.ohsjd.es/files/documentos/2021/convocatoria_cap._2022_spa.pdf
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POBRETES, PERO ALEGRETES: AYUDAR O HACER 

COMUNIDAD 

 

VIDA RELIGIOSA (per Gemma Morató)  | 29 de juny, 2021 

En nuestras comunidades con acumulación de años, lo tengamos o no asumido, puede suceder 
que fácilmente caigamos en apostar por la necesidad apremiante más que en aquello que 
debería ser la vida de comunidad. Aunque sucede particularmente en comunidades donde 
empiezan a faltar fuerzas o la capacidad de reprís, también la rutina, la monotonía o la falta de 
liderazgo pueden hacer que acontezca en cualquier comunidad. 

Me explico, en cierta manera a veces nos ahogamos y la cuestión es que alguien venga a ayudar a 
la comunidad o incluso sin haber planteado nada el superior mayor dice que mirarán en consejo si 
se puede hacer algún cambio y mandar a algún hermano o hermana para ayudar en los quehaceres 
cotidianos de la vida comunitaria y de la misión encomendada. Y esto me enciende las luces rojas 
de “atención perdemos pista” de aquello que es nuestra vida. 

La cuestión no es ayudar, que también, y si puede ser que sean las dos cosas evidentemente, pero 
siempre lo primero es cuidar el hacer comunidad y si esa persona puede ayudar, más que mejor. 
Cada vez estoy más convencida de que nuestra vida religiosa debe cuidarse, crecer, y eso solo se 
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hace con hermanas y hermanos que, puedan o no ayudar en el hacer, tengan algo que aportar en 
la calidad de la vida comunitaria. Es aquello de pobretes, pero alegretes. 

Aquí se abren varios frentes: 

Primero, estar muy vigilantes a no cerrarnos y solo ver lo que nos falta pues no damos abasto en 
el trabajo cotidiano y misionero. El ayudar no debe ser lo primordial (no estoy hablando para 
frescos y frescas que haberlos haylos y se acogerían a esta afirmación). Entiéndase también que 
hablo de ayudar en el sentido de tareas; a menudo los religiosos no damos abasto y eso es bueno 
dependiendo de la calidad de nuestra vida consagrada. 

Lo segundo, no veamos a las personas por lo que hacen o ayudan sino por su disponibilidad, 
porque las sientes cercanas, porque dan testimonio de amor al Señor, porque te saben transmitir 
la historia de la congregación, acompañan, rezan y mucho, tejen lazos comunitarios, generan 
comunión, te sientes amparado, no estás solo… no por lo que hacen sino por lo que son. 
Evidentemente aquí surge un tema complicado, ¿somos en verdad? 

Tercero, es el momento de crear comunidades felices, que a lo mejor irán de bólido por tareas y 
quehaceres inherentes a la misión, pero se sentirán agradecidas por esa comunión. Cuando 
alguien es enviado, destinado o se le pide ir a una comunidad no es simplemente para ayudar, es 
para que él y la comunidad sean capaces de acogerse, de ir tranquilos a dormir porque no hay esa 
especie de malestar que a veces se genera en las comunidades con una o varias personas… ese 
mal rollo que carcome y apaga vocaciones… eso no es de Dios y no estamos para perder el tiempo 
y las fuerzas en algo que a veces ya nace mal planteado. No es ir a hacer, además muchas veces 
la pregunta es: ¿y qué haré allá, y ya no puedo hacer aquí?, etc… ay debemos trabajarnos mucho 
en este sentido. Si acaso estamos para hacer comunidad y para ser nosotros mismos. Un binomio 
a veces difícil de conjugar, pero primordial para no perder elementos esenciales de nuestra vida 
consagrada. 

Y cuarto, y último por hoy, a menudo digo que hay hermanos y hermanas que sufrirían o se 
agotarían menos si aceptaran un cambio a una casa más preparada para los achaques que puedan 
tener, y lo creo firmemente, sobre todo si por lo que sea no pueden recibir ayuda en cuestiones 
concretas físicas, y, por tanto, hay que plantearlo e incluso a veces aplicar ese texto evangélico de 
que cuando seas mayor te llevarán a donde no quieras. Dicho esto, y de aquí la necesidad de 
reflexión, no es bueno caer sistemáticamente en llevar a todos y a todas a casas preparadas 
especialmente para ciertas limitaciones, no hablo de casas de personas mayores pues en realidad 
pocas se salvarían de ostentar este título. Quizás, como antaño, nuestros abuelos y abuelas, 
mientras puedan y los podamos atender como merecen deben continuar viviendo en la misma 
comunidad porque son testimonio de esa historia de amor y fidelidad de la que antes hablaba. Y 
principalmente son puntal para aquellos que además de intentar ser nos toca en este momento 
hacer. ¡Y ellos hacen comunidad! 
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COMUNICACIÓ I PANDÈMIA: QUE HEM APRÈS ELS 
RELIGIOSOS I RELIGIOSES? 

UISG ROMA | 24 de juny, 2021 
 

L’oficina de Comunicació de la UISG, en 
col·laboració amb altres comunicadores de la 
Vida Religiosa, ha acollit la petició de diverses 
congregacions d’iniciar una reflexió sobre els 
efectes que ha causat i continua causant la 
pandèmia, per a bé o per a mal, a la missió de la 
comunicació digital i social de la vida religiosa. 

L’objectiu és comprendre i viure juntes un nou 
sentit de la comunicació en aquest temps fort i 
excepcional que és la pandèmia. Aquest text 
només pretén ser una base perquè les diferents 
congregacions reflexionin sobre com no 
malgastar el patrimoni que hem acumulat 
enguany i invertir a enfortir i, en la mesura del 
possible, professionalitzar la comunicació digital 
institucional. 

Descàrrega el document aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2021/06/Comunicacion-y-Pandemia.pdf
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ELS SALESIANS DEL TIBIDABO S’ADHEREIXEN A LA 
«XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ DEL PAPA» 

 
COMUNITAT SALESIANS DEL TIBIDABO | Juny, 2021  

La comunitat salesiana del Tibidabo s’ha sentit fortament interpel·lada per la invitació del Sant 
Pare a l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, quan diu: 

«Convido tothom a ser audaç i creatiu en la tasca de repensar els objectius, les estructures, l’estil i 
els mètodes evangelitzadors de les pròpies comunitats. Una postulació de les finalitats sense una 
adequada recerca comunitària dels mitjans per assolir-les està condemnada a esdevenir una mera 
fantasia» (EG, 25 i 33). 

Tal com diuen des de la comunitat,  “ha estat el nostre full de ruta en aquest temps en què se’ns 
ha demanat que repenséssim l’acció pastoral global del Temple del Tibidabo. Per això s’ha pres la 
decisió d’adherir-se a la Xarxa Mundial d’Oració del Papa. 
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Acció Renovada 

Amb aquesta decisió. els propers mesos, tota l’acció pastoral que es realitza al Temple del Sagrat 
Cor serà ‘renovada’ amb l’ajut d’aquest instrument impulsat pel papa Francesc, amb el suport de 
l’arquebisbe de Barcelona i del superior provincial de  la Inspectoria salesiana de Maria Auxiliadora. 

Així doncs, a la llum dels documents de la Xarxa Mundial i dels criteris pastorals que caracteritzen 
les obres salesianes, hem reflexionat sobre l’acció pastoral del Temple del Tibidabo entorn de set 
grans qüestions: l’acollida, l’Eucaristia, l’oració, l’adoració eucarística, els sagraments, la dimensió 
missio- nera de la devoció al Sagrat Cor i el carisma salesià; i hem seleccionat uns objec- tius 
preferents i unes línies d’acció que determinaran el seu futur immediat. 

“El nostre compromís de dur a terme aquesta profunda ‘renovació’ de l’acció pastoral del 
Temple del Sagrat Cor de Jesús comporta que tots els qui hi parti- cipem assumim la 
responsabilitat de garantir-ne l’eficàcia i la qualitat” exposen la comunitat Salesiana. 

Suport amb la iniciativa 

Amb aquesta finalitat, fan una crida i conviden als ‘amics del Temple del Tibidabo’ que manifestin 
suport a aquesta iniciativa. 

Per tal de facilitar la col·laboració, es pot comunicar nom i la possible participación a 
l’’adreça: rector.tibidabo@salesians.cat. Les dades personals seran degudament protegides, i tan 
sols seran utilitzades amb la finalitat indicada.  “Agraïm de tot cor l’ajut de tots els qui ens heu 
acompanyat en aquest discerniment fent realitat allò que el Temple del Tibidabo ja és i serà 
sempre: la casa de tots. Som u i caminem units moguts per l’esperança”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dabo@salesians.cat
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📰📰 RECULL DE PREMSA 

  

La Manresa ignasiana guanya un nou llibre de 
referència amb una mirada del segle XXI 

 

Regió 7 (Gemma Camps) / Fotografia Mireia Arso | 7 de juliol, 2021  
 

Manresa té un nou llibre de referència i de consulta obligada per entendre amb la perspectiva que 
donen 500 anys la relació de la ciutat amb Ignasi de Loiola i amb els jesuïtes. És el llibre que sor 
Lucía Caram va regalar al Sant Pare en la trobada que van mantenir la setmana passada a Roma. 
També és el llibre que moltes de la vuitantena de persones que van assistir ahir al vespre a la seva 
presentació es van endur sota el braç. El que encara és més important és les ganes de llegir-lo que 
els va saber encomanar el seu autor, el jesuïta Francesc Riera. 

Manresa ignasiana. 500 anys. Ignasi de Loiola i els jesuïtes, editat per la Fundació Cova de Sant 
Ignasi i Cristianisme i Justícia, que ha requerit tres anys de feina per part del seu autor, arriba en el 
moment escaient, amb un Santuari de la Cova renovat i amb els mosaics de l’artista Marko Rupnik 

https://www.regio7.cat/manresa/2021/07/03/manresa-ignasiana-guanya-nou-llibre-54622989.html
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acabats d’instal·lar com a colofó, i amb Manresa iniciant el compte enrere per a la celebració, el 
2022, de l’estada d’Ignasi a la ciutat. 

El superior de la Cova, Lluís Magriñà, va obrir la presentació destacant el fet que l’obra de Riera 
estigui amarada dels Exercicis espirituals. Per part seva, l’historiador Francesc Comas en va posar 
en relleu que «actualitza el relat de la relació de sant Ignasi, els jesuïtes i Manresa amb un 
pensament del segle XXI». Entre d’altres, en va elogiar el treball de recerca a nivell local, nacional i 
internacional, les 408 notes, que «aprofundeixen i complementen la bibliografia essencial», la part 
gràfica i «l’encert de sintetitzar cada capítol en una cronologia que permet situar el lector». En va 
remarcar, alhora, la valentia perquè «no defuig els conflictes». L’historiador va acabar la seva 
intervenció expressant a Riera el seu agraïment pel llibre. També ho va fer Josep Maria Margenat, 
membre de la comunitat jesuïta de la Cova, que va ser catedràtic d’Història de la Universitat de 
Granada. 

Margenat, que va oferir un detallat repàs per la basta producció bibliogràfica centrada en sant 
Ignasi i en els jesuïtes, va definir el llibre com un treball «seriós, rigorós, oportú i necessari»; va 
remarcar que «ens acosta a la biografia interior d’una ciutat» i «ens fa gaudir de la nostra història». 
Va apuntar, alhora, la seva capacitat de, tot i ser una obra de difusió, no caure en la fredor ni en la 
insensibilitat. Quelcom impossible, coneixent el tarannà de Riera. 

Una lectura espiritual 

Amb el to apassionat i el sentit de l’humor que el caracteritzen, el jesuïta, que va ser el superior de 
la Cova durant vuit anys, fins al 2105, va explicar la gènesi del llibre. I els objectius. Per una banda, 
«actualitzar en el contingut i en l’aparell gràfic» el que els autors precedents havien explicat, el 
darrer dels quals l’any 1991. També va citar l’objectiu de «fer una lectura espiritual dels 500 anys 
utilitzant la història», i el de mostrar que, malgrat la distància entre Manresa i la Cova, «hi havia 
molta proximitat». Ho va il·lustrar amb exemples de l’amistat que van mantenir amb la ciutat alguns 
jesuïtes quan en van ser expulsats. 

Quan Riera va saber atrapar els presents, però, va ser quan va narrar la transformació que va viure 
Ignasi de Loiola a Manresa, «el lloc on un fatxenda amb ganes de conquerir a Déu el que va 
conquerir va ser el seu fracàs». Va parlar de l’Hospital de Santa Llúcia, que l’Ajuntament va comprar 
i va donar a la Companyia de Jesús, que el va convertir en residència del jesuïtes i en el Col·legi 
Sant Ignasi, «que era l’escola pública i gratuïta de Manresa». I va parlar de la Cova, però aquesta 
part de la història només la va explicar fins al 1606. Qui vulgui gaudir-la sencera haurà de comprar 
el llibre. 
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