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“UN PROJECTE DE TOTS I 
TOTES” 

Llorenç Puig | Secretari General de la URC 

Benvolguts i benvolgudes, 

avui, dia de la Vida Consagrada, iniciem la segona 
etapa de l'Horeb, després dels 546 números de la 
primera, xifra impressionant i que va quedar palesa 
en la celebració del número 500 ja fa un any i mig. 

Hem estat cinc mesos (menys un dia!) sense Horeb, 
per donar-nos temps a fer una nova plana web, que 
podeu veure ja a www.urc.cat , i un nou format per 
l'Horeb, que avui reprenem. 

Els canvis potser no són molt espectaculars 
visualment, però sí han suposat una profunda 
revisió del rerefons que suporta el web, i del nostre 
estimat Horeb. Volem que sigui flexible, que pugui 
anar evolucionant contínuament amb facilitat, i que 
s'adapti per oferir un bon servei a la vida religiosa a 
casa nostra. 

L'Horeb vol ser un projecte de tots, de totes. Per 
això, nosaltres mirem d'estar atents a les notícies 
que ens arriben i que busquem, però agraïm ja per 
avançat que ens feu arribar a l'adreça de 
l'URC info@urc.cat les informacions de les vostres 
congregacions o de la vida religiosa allà on sou, per 
poder-les recollir i fer conèixer a altres. 

La periodicitat de l'Horeb serà, ara per ara, 
quinzenal, però sapigueu que al web de 
l'URC www.urc.cat tindreu sempre notícies que 
pugem diàriament. 

http://www.urc.cat/
mailto:info@urc.cat
http://www.urc.cat/
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L'Horeb serà la nostra manera de fer-vos arribar una 
selecció de les informacions i documents més 
importants, per llegir amb calma. I volem que us 
faciliti el fer-ho arribar als vostres companys i 
companyes de comunitat. que sigui un ajut per a 
tots i totes a sentir-nos més units amb la resta de 
persones que vivim la nostra vida consagrada en tan 
diversos carismes, realitats, àmbits de vida i 
d'actuació...  

Que el Senyor ens ajudi a compartir la nostra vida, la 
nostra vocació i el nostre testimoniatge, amb la unió 
d'ànims tan preciosa que sant Pau reconeixia en les 
primeres comunitats cristianes: 

"Sempre donem gràcies a Déu per tots vosaltres i us 
tenim presents en les nostres pregàries. 
Contínuament recordem davant de Déu, el nostre 
Pare, la vostra fe activa, el vostre amor incansable i 
la vostra esperança constant en nostre Senyor 
Jesucrist." (1 Tes 1) 

Que l'Horeb, lloc d'aquell foc que no s'apaga, sigui 
un ajut per compartir el que vivim i fem, i per 
recordar-nos uns als altres en la nostra pregària i la 
nostra missió que compartim amb tants i tantes. 
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“FEM AVUI QUE RESSONI EN EL NOSTRE COR FINS 
AL SANTUARI ÍNTIM ON ELL RESIDEIX” 

Eduard Rey | President de l’URC 

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, plor i angoixa dels deixebles de 
Crist, i no hi ha res de verament humà que no 
ressoni en el seu cor. Pensant en la nostra 
jornada d’enguany de la vida consagrada, em 
venien a la memòria aquestes paraules tan 
conegudes del Concili Vaticà II. A la 
celebració de l’any passat, el Covid-19 era 
encara una mena de rumor que ens semblava 
llunyà. Ja era present en els informatius, però 
no havia arribat encara a tocar les nostres 
vides. Avui, forma part del plor i l’angoixa i és 
el rerefons inevitable de tot goig i esperança 
que compartim amb tota la humanitat. 

Ha estat un any dur. En primer lloc, hem de 
tenir un record especial per aquells religiosos 
que ens han deixat i pels qui han sofert o 
estan sofrint la malaltia en la pròpia pell. La 
malaltia i la germana mort han trucat a les 
portes de les nostres comunitats, com a les de 
tantes famílies. Però la pandèmia és més que 
la malaltia. Per a molts, ha estat molt difícil 
trobar-se de cop i volta inactius, allunyats de 
les activitats i les relacions que mantenien. 
Tots hem sentit l’angúnia permanent 
d’aquesta mena d’enemic invisible assetjant-
nos. I 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. 
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Potser les paraules del Concili ens poden guiar 
a redescobrir en aquest moment més que mai 
la dimensió més interior de la nostra vocació, 
allà on, dones i homes com qualsevol altre, fets 
de la mateixa fragilitat, podem presentar com 
una ofrena la vida del món entrellaçada amb la 
nostra pròpia vida, unida a l’ofrena de Crist a la 
Creu. Tot el que és humà, tota la fragilitat, la por, 
però també el descobriment d’oportunitats 
inesperades 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, que formi part de l’ofrena i l’acció 
de gràcies de la nostra eucaristia. 

 



N. 547. 2 de febrer de 2021 HOREB 
 

 

6 

 

 
 

 

 

“Quin desig tinc per a la vida 
consagrada?” 

Rosa Masferrer | Vicepresidenta de l’URC  

 
Per aquest 2021 m’agradaria que la vida consagrada 
fos més profètica que mai. Sempre, però, és 
precisament en els temps adversos on la nostra 
existència és una resposta clara de la cura de Déu 
vers la humanitat; “He vist l’opressió del meu 
poble...he sentit com clama...conec els seus 
sofriments; per això he baixat a alliberar-lo...” (cf. 3,7-
8) 

Tot i experimentant la mateixa sort que tothom hem 
d’aixecar el cap, mirar enllà i on sembli que no hi hagi 
camí per seguir, obrir corriols. On decau la fe, 
nosaltres creure més que mai. On ja no hi ha 
esperança i tot està perdut, ser record de que el 
Senyor va davant nostre. On sembla que ja no som ni 
fem res... seguir donant fruit, uns el trenta,  altres el 
seixanta, i altres el cent per u. 

Si res més no, recordar la immensa gràcia per la que 
estem aquí. Escoltarem, seguirem i confiarem. 

Després de posar la ma a l’arada, ara no podem mirar 
enrere. No en va, dels cridats som els escollits. El 
Senyor està amb nosaltres. Coratge, amunt els cors... 
que encara hi ha molta feina per fer! 
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MISSATGE DE LA CONFER AMB MOTIU MUNDIAL DE 
LA VIDA CONSAGRADA 

 

CONFER | 28 de gener, 2021  

El lema propuesto en España trenza tres aspectos inseparables de nuestra vida que cobran especial 
relevancia en este hoy que vive la humanidad y, al tiempo, nos trae resonancias de la última encíclica 
del Papa Francisco, Fratelli tutti. 

En este hoy que vivimos, donde el sufrimiento de la pandemia ha hecho más evidentes, para todos, 
otras heridas fuertes que sufre nuestro mundo, la experiencia de fraternidad se hace, si cabe, más 
expansiva, nos habla de futuro y nos llena, en medio de tanto dolor, de esperanza. 

Que el celebrar este año la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, suponga también para todos 
acoger y hacer vida, con todas nuestras fuerzas, las palabras del Papa Francisco: Soñemos como una 
única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que 
nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, 
todos hermanos. Que vivir así, soñar con este sueño, haga cada vez más de nuestra vida una parábola 
transparente de la fraternidad que Dios quiere. 
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Mensaje íntegro de la CONFER  
  

“La vida consagrada, parábola de fraternidad en un mundo herido” 

 

Queridas hermanas, queridos hermanos, 

Dentro de unos días celebraremos los 25 años de la Jornada Mundial de la Vida Consa- grada. El 
lema propuesto en España trenza tres aspectos inseparables de nuestra vida que cobran especial 
relevancia en este hoy que vive la humanidad y, al tiempo, nos trae resonancias de la última 
encíclica del Papa Francisco, Fratelli tutti. 

Que la vida consagrada sea parábola, nos habla de que, a semejanzas de las parábolas de Jesús, 
nuestra vida está invitada a remitir a Dios, a hacerlo presente con sencillez en lo cotidiano; a 
evocar a través de nuestra existencia la acogida de un Dios que es Padre, que por pura gratuidad 
nos hace hijos y nos quiere hermanos.  

Nuestras comunidades están formadas por personas de distintas procedencias, edades, culturas. 
Son, en sí mismas, una apuesta por la fraternidad que se vive y se construye, a veces 
trabajosamente, en el cada día a través de todo lo que implica la existencia: las relaciones, el 
trabajo, la comunicación, la fe…; pero son también parábola sencilla de que la fraternidad es 
posible y se expresa de mil modos: en el cuidado entrañable de enfermos y ancianos, en la puesta 
en común de los bienes, en la atención, acogida y valoración de cada hermano y hermana en lo 
que es, en su diversidad y originalidad, en el aprecio y cuidado mutuo más allá de las diferencias 
de pensamiento o modos de hacer. 

Pero esta experiencia de fraternidad que vivimos no es para quedarse en nosotros mismos, sino 
que es por y para el Reino, para este mundo, y por eso orienta nuestra existencia hacia esa 
fraternidad abierta de la que habla el Papa Francisco y que nos lleva a mirar a cada ser humano 
como hijo suyo: a los hombres y mujeres con los que nos encontramos cada día, a los que piensan 
o sienten la vida de un modo distinto, a los excluidos de mil formas, a los sufrientes de nuestro 
mundo… Sin esta fraternidad, la primera no sería verdadera; no sería la que Jesús proclama.  

Porque la fraternidad está en la entraña de lo que somos como creyentes y consagra- dos, porque 
buscamos y soñamos con un mundo fraterno, también toma carne en todo lo que hacemos: en la 
mirada a la realidad, en las distintas relaciones, en el servicio apostólico, en la misión compartida, 
en los proyectos intercongregacionales o en los llevados adelante con grupos diversos que 
trabajan por un mundo humano y porque esta Tierra sea, de verdad, casa común. 

En este hoy que vivimos, donde el sufrimiento de la pandemia ha hecho más eviden- tes, para 
todos, otras heridas fuertes que sufre nuestro mundo, la experiencia de fra- ternidad se hace, si 
cabe, más expansiva, nos habla de futuro y nos llena, en medio de tanto dolor, de esperanza. 
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Que el celebrar este año la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, suponga también para todos 
acoger y hacer vida, con todas nuestras fuerzas, las palabras del Papa Francisco: Soñemos como 
una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma 
tierra que nos cobija a todos, cada uno con la ri- queza de su fe o de sus convicciones, cada uno 

con su propia voz, todos hermanos1. Que vivir así, soñar con este sueño, haga cada vez más de 
nuestra vida una parábola transparente de la fraternidad que Dios quiere.  
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Catalunya celebra la XXV Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada 

 

Unió de Religiosos de Catalunya | 28 de gener, 2021        

Les diòcesis catalanes conviden les congregacions a renovar els vots en el si de les 
comunitats i organitzen actes presencials i en línia 

El proper 2 de febrer se celebra la XXV Jornada Mundial de la Vida consagrada. Enguany, arriba 
en ple context de pandèmia, fet que condiciona els diferents actes de celebració en els diferents 
bisbats de Catalunya. Tot i això, com cada any, des de les diòcesis catalanes s’ha fet diverses 
propostes per tal de no perdre l’essència i es visqui, igualment, amb goig la tradicional festa.  

Celebració presencial amb precaució o en el si comunitat 
  
Els arquebisbats de Barcelona i Tarragona, així com, els bisbats de Girona i Terrassa mantenen 
la celebració presencial, en les quals se seguirà les restriccions segons el departament de Sanitat 
de la Generalitat de Catalunya i es garantirà en tot moment les mesures de seguretat per tal de 
posar màxima precaució. A més a més, entre aquestes, Barcelona emetrà la celebració en línia, 
convidant a seguir-ho des de casa per evitar riscos i, també alguns bisbats organitzaran actes 
online entorn la Jornada. Per no córrer riscos, es convida les congregacions que vulguin a renovar 
els vots en les mateixes comunitats. Les diòcesis de Lleida, Sabadell, Sant Feliu, Solsona, 
Tortosa i Urgell animen les comunitats religioses a celebrar-ho de manera particular amb els 
materials facilitats per la Conferència Episcopal Espanyola, amb motiu de la Jornada. Demanen 
que es renovi els vots amb una pregària o Eucaristia en el si de la comunitat.  
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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.  
  
Actes i celebracions presencials/online 
  
Arquebisbat de Tarragona 
  
La catedral de Tarragona acollirà la celebració 
diumenge 31 de gener, a les 11 h, en què 
presidirà l’arquebisbe de Tarragona, Mons. 
Joan Planella. Des de la Delegació diocesana 
per a la vida consagrada, es demana a les 
congregacions que cada comunitat renovi el 
seu compromís en el si de la comunitat, 
donades les circumstàncies. 
  
Arquebisbat de Barcelona 
  
La catedral de Barcelona acollirà la celebració 
de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
el mateix dimarts 2 de febrer, a les 18.45 h, 
amb l’arquebisbe, Card. Joan Josep Omella. 
La celebració es retransmetrà a través de 
Ràdio Estel i en directe des del canal de 
YouTube de la Catedral de Barcelona.  El 
delegat Episcopal per a la Vida Consagrada 
de l’Arxidiòcesi, Joan Josep Moré convida a 
“trobar-se en els diferents carismes suscitats 
per l’Esperit Sant en bé del poble de Déu, al 
voltant del nostre pastor diocesà, fent visible 
la comunió i complementarietat entre tots”. 
  
Bisbat de Girona 
  
Girona, el dia 2 de febrer, a les 19 
h,  celebrarà l’Eucarística “Festivitat de la 
Presentació del Senyor”, presidida pel bisbe 
Mons. Francesc Pardo, a l’església del 
Mercadal. 
  

A més a més, des del Departament 
Episcopal per a la Vida Consagrada del 
bisbat s’organitza dos actes més, en 
formant online entorn la festivitat:  31 de 
gener, a les 17 h, tindrà lloc una conferència 
online sobre l’encíclica del Papa Francesc 
Fratelli Tutti, a càrrec del germà marista 
Jaume Andrés Bacardit; l’1 de febrer, a les 19 
h, hi haurà una Vetlla de Pregària online, en 
la qual el bisbe Francesc Pardo farà una 
salutació.  L’enllaç per a les connexions en 
línia es faran arribar el mateix dia per correu. 
La delegada, Pilar Pina anima què aquesta 
data “impulsi a emprendre un nou camí sent 
capaços d’il·luminar qualsevol obscuritat del 
món on ens trobem”. 
 
Bisbat de Terrassa 
 
La catedral de Terrassa acollirà la celebració 
el dia 2, a les 20 h, amb el bisbe Mons. Josep 
Àngel Saiz, que presidirà. A  banda de la 
celebració de dimarts, el diumenge 31 de 
gener a les 18 h el jesuïta Victor Codina 
donarà una conferència online sobre 
l’Aplicació de Fratelli Tutti a la Vida 
Consagrada. Seguidament, es pregaran les 
vespres. 
 
Bisbat de Vic 
 
Vic celebrarà la Jornada Mundial de la 
Vida  Consagrada que presidirà el bisbe 
Mons. Romà Casanova a la catedral, el 
dimarts dia 2, a les  19 h.
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ELS BISBES PARLEN DE LA JORNADA MUNDIAL DE 
LA VIDA CONSAGRADA 

 

Gabinet d’Informació de l’Església de Catalunya | 28 de gener, 2021 

El dia 2 de febrer, coincidint amb la festa de la presentació del Senyor al Temple, coneguda 
popularment com la festa de la Candelera, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 
amb el lema “La vida consagrada, paràbola de fraternitat en un món ferit”. És la diada en què 
l’Església fa memòria del dia que Jesús, per mitjà de Maria i de Josep, presentat al Temple de 
Jerusalem, va sotmetre la seva vida al Pare. De la mateixa manera, els consagrats i consagrades 
en aquell dia volen renovar l’ofrena d’ells mateixos a Déu per a la salvació del món. En la 
presentació de Jesús al temple, són els ancians Simeó i Anna els qui acullen i reconeixen Jesús, Fill 
de Déu. Ells dos són, precisament, els patrons del moviment cristià Vida Creixent, que aplega gent 
gran per créixer en la fe, fomentar l’amistat i ser membres actius de l’Església i de la societat. 
 
Els bisbes de Catalunya centren els seus escrits dominicals a parlar de la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada, així com de Vida Creixent, del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense, 
del 50è aniversari de l’ordenació episcopal de Mons. Joan Martí i Alanis i d’un llibre sobre Mons. 
Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona traspassat fa dos anys. 

Cinc de les cartes dominicals parlen de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. El cardenal Joan 
Josep Omella, diu que “els batejats, i de manera particular els consagrats, som convidats a ser 

https://conferenciaepiscopal.es/jornada-mundial-vida-consagrada-2021/
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creadors de fraternitat” i recorda que “un dels cinc eixos del Pla Pastoral de la nostra arxidiòcesi 
és viure la fraternitat”. Afirma que “en aquesta proposta d’Església en sortida, la vida consagrada 
té un rol preeminent en tant que escola i model de fraternitat”. Vol agrair públicament “l’entrega 
de molts germans i germanes de la vida consagrada, presents i actius en el sector sanitari i en 
residències de gent gran” i agraeix “el seu servei amorós i el seu acompanyament espiritual a 
tantes persones que han patit la malaltia o les conseqüències de la pandèmia”.  
 
Diu als germans i germanes de la vida consagrada que dediquen “moltes hores de pregària i de 
servei pastoral a acompanyar moltes persones en l’encontre amb Déu Pare, Fill i Esperit Sant” i 
que fan de l’hospital, la presó, l’escola, la residència d’ancians, la universitat, el monestir… “el 
temple on presentar tantes persones a Déu”, i les ajuden a “descobrir la seva condició de fills i filles 
de Déu”. Recorda que “en la lectura de l’evangeli d’aquesta festa, Simeó reconeix Jesucrist com a 
salvador i llum que es revela a les nacions, i Anna dona gràcies a Déu i el reconeix com a alliberador 
del poble” i manifesta que “els germans i germanes de la vida consagrada, seguint el testimoni de 
Simeó i Anna, fan experiència de com, de vegades, és llarga l’espera i costerut el camí que porta a 
l’encontre amb el Senyor”. Finalment, dona gràcies al Senyor “pel do preciós i insubstituïble de la 
vida consagrada” i li demana que beneeixi i protegeixi “tots els seus membres i que la vida 
espiritual, la fraternitat i el servei amorós no s’apaguin mai en les seves comunitats”. 
 
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, diu que “en la festa de la Presentació som més 
conscients que l’objectiu de la nostra vida, de tota la vida i de tots nosaltres, és esdevenir 
consagrats” i que “la paraula “consagrar”, a l’Evangeli de sant Joan, ve a ser sinònim de “santificar, 
ser sant”, ser o pertànyer a Déu (únic sant), una condició que es projecta en el compliment dels 
manaments  (l’amor) i en la missió”. Afirma que “allò que fan els religiosos, especialment 
consagrats, professant uns vots, en un acte conscient i lliure, compromesos per a tota la vida, ho 
fem tots els batejats al llarg de la nostra existència, més o menys conscientment” i que “això es 
veu clarament en la vivència de l’amor”. Manifesta que “els religiosos es comprometen a viure 
l’amor definitiu i absolut ja, encara que tots hem d’acabar vivint aquest mateix amor barrejat amb 
altres “amors”, amb suports, compensacions i amb riscos constants”. Prega que “demanem al Pare 
per la Vida Consagrada a l’Església”, que demanem “quatre favors”: trencar lligams. Obstinar-se 
en la construcció de la fraternitat. Arribar a ser signes profètics de donació de si mateixos i així 
afavorir que el “món ferit”, malalt, recuperi la saba de l’amor sincer. Expressa que la Vida 
Consagrada “constitueix un potencial enorme d’accions i iniciatives a favor de la societat, 
particularment dels més pobres” i que “és una força revifadora del món i de l’Església, pel simple 
fet d’existir estimant”. Finalment, diu que “els testimonis – signes de l’amor guareixen el món ferit 
i fan reviure la societat malalta” i que “aquesta és la nostra missió essencial i el nostre destí”. 
 
El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, diu que el lema de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada “es fa ressò de la condició ferida tant de l’ésser humà com de tota la creació, i d’altra 
banda, de la vocació i missió de les persones consagrades en l’Església i en la societat, que han 
d’esdevenir signe visible de la proximitat de Déu amb cada persona”, “tot això des de la perspectiva 
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de la paràbola del bon samarità, que ensenya que hem de convertir-nos en proïsme de tothom, 
fins i tot dels enemics”. Afirma que “la paràbola del bon samarità ha de ser el nostre criteri de 
comportament, i mostra clarament la universalitat de l’amor que cal oferir a tota persona 
necessitada, sigui qui sigui, vingui d’on vingui”.  
 
Recorda que “els Pares de l’Església han interpretat aquesta paràbola des d’una perspectiva 
cristològica: el camí de Jerusalem a Jericó apareix com a imatge de la història universal; l’home que 
jeu mig mort a la vora del camí és imatge de la humanitat ferida pel pecat, i Nostre Senyor Jesucrist 
és el Bon Samarità”. Manifesta que Jesucrist “és solidari de tot el gènere humà” i “és el bon samarità 
que ve a salvar, a guarir, a omplir de vida”. Expressa que “els membres de la Vida Consagrada fan 
present el Senyor enmig del món i coneixen les lluites i els sofriments de la vida en la pròpia pell i 
en la dels altres”, que “aprenen a l’escola de Crist bon samarità: preguen, viuen en comunitat, 
comparteixen la missió des de la pobresa i la senzillesa del Senyor”, que “en el seu cor contemplatiu 
i actiu esdevenen profecia de fraternitat” i que “són homes i dones que s’apropen a la vora del 
camí, i es converteixen en oli i vi per a les ferides del món”. Finalment, demana que “donem gràcies 
a Déu per ells i els donem gràcies a ells pel seu exemple de fraternitat i compromís a la nostra 
diòcesi”. 
 
El bisbe de Tortosa, Enric Benavent, recorda que “la llei jueva establia que tot primogènit havia de 
ser consagrat a Déu” i diu que “en presentar-ho en el temple, Maria i Josep, que saben que Jesús 
és el gran regal de Déu per a tota la humanitat, l’estan posant a les mans del Pare perquè realitze 
el seu designi de salvació” i que “la presentació en el temple és el reconeixement que Jesús no els 
pertany totalment, que ha vingut de Déu i ha de dedicar-se a la missió que Ell li ha encomanat”.  
 
Afirma que “el Papa Francesc ens ha recordat en l’encíclica Fratelli tutti que Déu vol que tots els 
que formem la gran família humana arribem a ser i a viure com a vertaders germans, perquè som 
fills seus, i d’aquesta manera anticipem el seu Regne en la nostra història”. Reconeix, però, que 
“sovint tenim la sensació que en lloc d’avançar cap a la meta de la història, que és el Regne de 
Déu, cada vegada ens allunyem més d’ella”. Manifesta que “quan contemplem la realitat que ens 
envolta, fàcilment podem pensar que la nostra esperança no és més que una il·lusió”, però que “els 
cristians no podem deixar-nos vèncer pel descoratjament”, sinó que “tenim l’obligació de ser llum 
d’esperança per als altres” i que “ho serem si sembrem llavors del Regne, si posem signes d’una 
vida nova”.  
 
Destaca que “les persones consagrades viuen la vocació com una passió pel Regne”, que “el seu 
lliurament total a Déu els permet entregar-se totalment pel Regne” i que “el més important del seu 
testimoniatge no és el que fan, sinó el que anuncien”. Finalment, diu que “la seua fraternitat en la 
fe es fa fraternitat humana, i la seua fraternitat humana arriba a ser fraternitat divina i, per això, 
anticipació del que Déu vol per a tota la humanitat” i que sense les persones consagrades “la vida 
de l’Església seria més pobra”. 
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El bisbe de Girona, Francesc Pardo, diu que “cal ara reflexionar sobre la vida consagrada en un 
temps en què moltes famílies religioses viuen una crisi de vocacions”, que “constatem que moltes 
congregacions han deixat de dirigir escoles, malgrat que en conservin la titularitat” i que “succeeix 
semblantment amb les residències d’ancians, clíniques i hospitals”. Admet que “cal reconèixer que 
la mitjana d’edat de les comunitats és elevada, i que en el nostre entorn no es dona cap augment 
de vocacions”, però que “precisament és en aquests moments que és més necessari que mai 
valorar i agrair el que significa la vida consagrada per a la nostra Església i la nostra societat”. Es 
pregunta quin testimoni donen els frares i monges i quin servei fan “a l’Església i al món, 
personalment i comunitàriament” i respon que “el primer servei que ofereixen no és el que fan, 
sinó el que són”. Expressa que la vida d’aquestes persones “és un testimoni de l’Evangeli viscut 
radicalment des de la pobresa, la castedat i l’obediència” i que són icones “d’una vida diferent, 
d’amor a Déu i a les persones, consagrant la seva existència sense esperar gratificacions, segons 
el «carisma o les finalitats» dels fundadors”, així com que “també són icona de les comunitats 
cristianes per la seva convivència fraternal”. Manifesta que “en un temps d’oblit de Déu i 
d’individualisme ens recorden el primer i segon manament, estimar Déu i els altres amb tot el cor, 
amb tot el pensament i amb totes les forces”, que “ens recorden la necessitat de la fraternitat i de 
saber compartir fins i tot els béns” i que “també ens presenten la necessitat de l’austeritat, de la 
fidelitat a uns compromisos”. Finalment, dona gràcies i encoratja a tots “els consagrats, religiosos 
i religioses, monjos i monges, contemplatius, laics consagrats, membres d’instituts seculars, 
ermitans i ermitanes i verges consagrades”. 
 
El bisbe de Lleida, Salvador Giménez, diu que “els creients no tenim un topall temporal per a la 
formació i el creixement personal en la nostra vida cristiana”, que “la fe en Jesucrist roman sempre 
en el nostre interior i tractem de fer-la visible amb les bones obres” i que “necessitem de manera 
quotidiana la reflexió, la revisió de vida i l’oració”. Recorda que “l’objectiu del moviment apostòlic 
de Vida Creixent, tan estès en la nostra diòcesi, és aconseguir una atenció especial a les persones 
més grans, que són una font de saviesa i un pou d’experiència i afecte per a tota la societat”, així 
com “una atenció a la seva vida cristiana, que conserven amb cura i amb il·lusió”.  
 
Recorda que “durant els últims mesos hem parlat molt de la gent gran en general i dels nostres 
padrins en particular”, que “la pandèmia que estem sofrint ha posat davant dels nostres ulls la seva 
vulnerabilitat” i que “els equips de Vida Creixent no esperaven aquesta situació”: “no han pogut 
reunir-se per conversar, per reflexionar i per resar. Hi ha hagut una paràlisi en les activitats 
previstes i alhora un telèfon pròxim per interessar-se per la salut i per la seva situació personal i 
ambiental”. Afirma que “l’afecte, l’experiència, la saviesa i l’espiritualitat que atresoren són prou 
motiu per donar una resposta càlida i decidida de tota la societat i, és clar, també de l’Església i de 
totes les comunitats cristianes on conviuen i celebren la seva fe” i que estem obligats a “donar una 
major atenció als avis en totes les dimensions, des de la física a l’espiritual”, a “retornar-los el molt 
que han fet per nosaltres”, a “agrair-los el seu enorme servei a la família i a la societat” i a “ajudar-
los a eliminar les pors i les incerteses”. Finalment, demana “una oració, sobretot per la nombrosa 
quantitat de gent gran de les comunitats de la nostra diòcesi”. 
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L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, recorda que a Sant Julià del Llor, “hi ha un pont ben 
peculiar”, “romànic”, que “roman solitari, enmig d’un camp, esterniat al solell” i que “fa prop de 
dos-cents cinquanta anys que no fa de pont”. El pont de Sant Julià li serveix de comparança “amb 
l’Església d’avui i la de sempre”. Afirma que l’’Església “ha de ser un pont vivent, movedís, animat 
per la força de l’Esperit, atent a les riuades del món i posat al servei de les persones” i que 
“constantment ha d’estar construint ponts nous”. Recorda que el 21 de gener, els bisbes de 
Catalunya van fer públic un document en el qual qualificaven el Concili Provincial Tarraconense 
com “un do de Déu i un temps de gràcia per a les nostres Esglésies” i diu que “de la mateixa manera 
com ho va ser al seu moment el Concili Tarraconense, és l’hora que l’Església procuri i estableixi 
ponts nous al servei de les persones” i que “aquesta és la intenció del document Esperit, cap on 
guies les nostres Esglésies? Als vint-i-cinc anys del Concili Provincial Tarraconense del 1995”.  
 
Afirma que “els reptes que presenta el context en què ens trobem són enormes, donats els canvis 
socials i culturals d’aquests últims anys”, però que “també, diem els bisbes, «cal que reconeguem 
la nostra manca de vigor a l’hora de comunicar i de viure l’Evangeli de Jesús»”. Manifesta que “si 
l’Església no vol quedar-se arraconada i sola com el pont de Sant Julià, s’ha de mullar els peus i ha 
de continuar fent ponts nous”. Finalment, diu que “amb el subtítol de fons, «Esperit cap on guies 
les nostres Esglésies?», rememorant el Concili Tarraconense i, al mateix temps, glossant el 
document acabat de publicar, li dedicarem el contingut de les properes Cartes Dominicals”. 
 
El bisbe de Vic, Romà Casanova, recorda que l’any passat “s’esqueia el vint-i-cinquè aniversari del 
darrer Concili Provincial Tarraconense (CPT), celebrat, doncs, l’any 1995” i que en els inicis de l’any 
2021, a la catedral de Tarragona, el 21 de gener, “petites representacions de tots els bisbats que 
tenen la seva seu a Catalunya, presidides pels respectius bisbes, hem donat gràcies al Senyor pel 
do del CPT”. Afirma que “un concili provincial és un testimoni de comunió de gran importància”, 
que “cada Església diocesana, malgrat la seva entitat pròpia, necessita la comunió amb l’Església 
universal i amb el bisbe que presideix l’Església de Roma, el Papa, per a ser veritable Església de 
Crist, en la comunió de la fe apostòlica” i que “aquesta necessitat té una expressió específica en la 
comunió amb aquelles diòcesis que fan camí en una regió geogràfica i cultural concreta”. Recorda 
que “l’assemblea conciliar de 1995 va tenir la novetat de la participació, no solament dels bisbes, 
sinó també de preveres, diaques, religiosos i laics de les vuit diòcesis catalanes” i que “a més, va 
haver-hi una significativa participació de grups arreu dels bisbats esmentats, amb propostes de 
temari i de resolucions”.  
 
Finalment, diu que “les cent setanta resolucions que van ser aprovades pels bisbes i ratificades 
per la Santa Seu han estat i continuen essent inspiradores de programació pastoral a les diòcesis” 
i que “l’esperit de comunió i de sinodalitat entre les nostres Esglésies particulars és un camí que 
hem rebut com a herència i que hem de continuar fressant per donar resposta als nous reptes que 
se’ns plantegen”, entre altres, “el renovat anunci de Crist a una societat que, en gran part, ha fet 
com una «apostasia silenciosa» de la seva fe cristiana”. 

http://www.tarraconense.cat/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-21-sobre_25Anv_CPT.pdf
http://www.tarraconense.cat/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-21-sobre_25Anv_CPT.pdf
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L’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, recorda que diumenge “es compleixen els 50 anys de 
l’ordenació episcopal de Mons. Joan Martí i Alanis i l’inici del seu ministeri”. Diu que va ser un home 
d’Església que “erigí les noves institucions de renovació manades pel Concili Vaticà II, i l’aplicà 
treballant per una Església missionera, compromesa amb l’ecumenisme, defensora i promotora de 
la dignitat de la persona i de la seva llibertat religiosa”. Recorda que l’arquebisbe Joan “va ser 
agosarat en alguns temes nous: formació del clergat, vocacions vingudes de fora, missió en món 
rural, turisme, reorganització econòmica diocesana i de les Parròquies…”.  
 
Afirma que “com a prevere jove treballà molt a Tarragona en temes de Doctrina de la fe, 
d’ensenyament i escoles diocesanes” i que “ja de bisbe a més del treball diocesà, cooperà 
lleialment amb l’arquebisbe metropolità Josep Pont i Gol i els altres Bisbes de Catalunya, 
especialment en el Seminari Interdiocesà”. Recorda que “va ser coautor del cèlebre document de 
l’episcopat català “Arrels cristianes de Catalunya””, que “fou també membre del Comitè Executiu 
de la CEE i treballà a Migracions i a Mitjans de Comunicació social, creant a la Diòcesi Ràdio 
Principat, i les Revistes “Església d’Urgell” i “Urgellia”” i que “participà en el Concili Provincial 
Tarraconense (1995) i alertà sobre els progressismes, sense caure en mans dels 
conservadorismes”. Finalment, diu que Mons. Joan Martí i Alanis “va triar un lema episcopal ben 
significatiu, “La unitat en la caritat””, que “treballà per una Església unida en la comunió”, i que a 
Andorra volia un Principat unit, plural, però agermanat, “unit en la caritat, que és la virtut més 
excel·lent per al Bisbe, la caritat pastoral, l’entrega a tots, amb preferència als malalts, als infants i 
joves, als ancians, als més pobres”. 
 
El bisbe de Solsona, Xavier Novell, recorda que “aquesta setmana passada vàrem fer memòria del 
segon aniversari de la mort del bisbe Jaume Traserra” i que “en aquest temps d’incertesa i pèrdua 
de persones estimades, recordar els nostres en l’aniversari de la seva mort és un acte de caritat i 
de consol”. Comunica que aquesta setmana vinent “sortirà un llibre sobre Mons. Jaume Traserra”, 
“un retrat sobre la seva persona i la seva obra”. Afirma que “el retrat és fidel i evocador” i que “el 
resum de la seva obra pastoral, sobretot a la nostra diòcesi, és interessant per a recordar i prendre 
consciència de la magnitud del treball pastoral que vàrem viure a principis de segle”. Manifesta 
que “el llibre conté unes perles precioses”: “quatre textos originals del bisbe Jaume.  
 
Tres records de joventut i el seu testament espiritual”, que els primers textos “retraten molt el seu 
esperit sensible i contemplatiu” i que el darrer “ens ofereix l’interior de la seva ànima en aquell 
temps que ell qualificava com “la preparació per a ben morir””. Expressa que el confinament de la 
pandèmia li ha ofert el temps per a “impulsar el projecte, aconseguir el sí dels autors i executar 
l’àrdua tasca d’editor d’una obra miscel·lània” i que “els qui han assumit el cost de la publicació 
han determinat que els possibles beneficis fossin per al projecte Vacances per a Famílies 
Nombroses”. Finalment, diu que “tenim dos bons estímuls per a adquirir-lo: recordar amb 
agraïment el bisbe i donar suport a les famílies generoses amb la vida”. 
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Logotip dels 150 anys de la 
Família Oblata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les germanes oblates celebren els 
150 anys com a congregació religiosa 

Germanes oblates | 1 de febrer, 2021 

Les Germanes Oblates celebrem amb gran alegria, el dia 2 de 
febrer, l’aniversari d’inici de la nostra congregació. Són molts anys i 
és molta vida! 150 anys d’un enviament que ens fa Família Oblata. 
Família que des dels orígens va construint, al costat de les 
germanes, Maries, laïcat i dones, una comunitat carismàtica com a 
expressió de fraternitat i signe de comunió a l’Església i en el món. 

Els primers passos formals s’institucionalitzen en sorgir la 
congregació amb la presa d’hàbit de la Mare Antonia, el 2 de febrer 
de 1870. Les cròniques de l’Asil del Consol, com es deia llavors 
l’obra, fan memòria d’aquest dia: 
“El 2 de febrer de 1870, Antonia de Oviedo i Schönthal va decidir 
per fi a abraçar la suau però pesada creu per a ella de ser 
fundadora. Quan el nostre Diví Redemptor s’oferia en el temple per 
la salvació del món, plena de celestial alegria, na Antonia María de 
Oviedo, amb el nom d’Antonia María de la Misericordia, vestia, amb 
una sola companya, el pobre i senzill hàbit religiós color cendra de 
les Oblates del Santíssim Redemptor. 

La tercera va prendre l’hàbit el dia de la Immaculada; la quarta el 
dia de l’Esperit Sant de 1871, i així va quedar fins que a finals de 
1873 ho van vestir altres dues joves i es va començar, a formar un 
noviciat. L’obra era difícil, la pobresa gran, els temps desastrosos; 
però el petit Asil continuava donant fruits de salvació”. 

En el procés no han faltat contratemps. No obstant això, Antonia 
se sent feliç i confessa “ara ja no em pertanyo…sóc l’esclava dels 
pobres… trobo tanta pau, tanta placidesa en la meva fisonomia. 
Però això no ho és pròpiament meu, és el de l’Obra, de la idea santa 
de la Fundació”. 
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Un enviament que ens fa Família Oblata 

150 anys han passat des d’aquest moment en el qual l’obra social 
es converteix en un institut de vida consagrada i avui, tal com 
assenyala en una carta a la congregació Lourdes Perramon, 
superiora general, “sabem que aquesta incipient família oblata s’ha 
estès pel món, acollint l’enviament sempre nou de Déu que, a 
través de tantes germanes, ha anat prenent rostre concret en 
països i cultures». 

Aquest enviament l’han «sentit també com a propi moltes altres 
persones que s’han deixat tocar per la realitat de les dones en 
contextos de prostitució gestant junts i juntes taules de fraternitat, 
llars d’acolliment i sanació, oportunitats d’aprenentatge i 
empoderament i, en definitiva, espais de vida i de redempció 
compartida». 

Celebrar els 150 anys de l’inici de la Congregació, en el context de 
l’etapa postcapitular, «aporta contingut, esperança i densitat al que 
formula l’horitzó congregacional: és vital ser, sentir-nos i actuar 
com a “cos congregacional”, en aquest enviament que ens fa 
Família Oblata». 

«Tot aniversari té molt de trobada i compartir. Ho celebrem en 
clima orant, agraint la fidelitat i fecunditat de Déu, manifestada des 
dels primers passos de la Mare Antonia i del Pare Serra, fins a les 
rutes i creus que se’ns convida a transitar en aquest sexenni. 
Visquem en comunió en aquest dia, cadascú, des de la seva realitat 
concreta, com a comunitat de germanes i amb la família 
oblata, sentint-nos connectades des del carisma que compartim i 
ens convoca». 

Podeu saber més sobre els inicis de la congregació aquí 

 

 

 

http://www.hermanasoblatas.org/fundadores/inicio-la-congregacion
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PREGÀRIES PER A LA VIDA CONSAGRADA 

 

Unió de Religiosos de Catalunya | 2 de febrer, 2021  

1) Pare del Cel, et demanem que ajudis a les religioses i religiosos a humanitzar la terra i a 
crear fraternitat, acompanyant les fatigues de tantes persones que es troben cansades i 
desesperançades.  

 
2) Senyor Jesús, et demanem que les religioses i religiosos siguin, amb la seva vida i la seva 

paraula, custodis de l’esperança que tu ens has volgut donar, i signes de l’amor concret i 
encarnat que ens has mostrat en la teva vida entre nosaltres.  

 
3) Esperit Sant, foc ardent, il·lumina el camí de la vida consagrada en l’Església i en el món. 

Dóna’ns el coratge de l’anunci de l’Evangeli i l’alegria del servei en la quotidianitat de cada 
dia.  

 
4) Senyor, obre el nostre esperit a la contemplació de la bellesa, custodia en nosaltres la 

gratutud i l’admiració per la creació, fes que reconeixem les meravelles que tú realitzes en 
cada vivent.  

 
5) Maria, Mare del nostre Senyor Jesús, vetlla sobre la nostra vida d’homes i dones 

consagrats, que l’alegria que rebem de la Paraula ompli la nostra existència, i la teva 
invitació a fer el que el Mestre diu ens trobi actius intèrprets en l’anunci del Regne. 
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