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CURS NOU, NOVES 
OPORTUNITATS 
Llorenç Puig | Secretari general de l‟URC 

Després d'aquest estiu, encara marcats per les 
(darreres?) cuetades de la Covid, comencem un 
nou curs. Podem viure aquest inici de curs com 
un 'ja hi som un altre cop', o bé com una nova 
oportunitat. A l'evangeli quantes vegades 
veiem la paciència de Jesús amb els seus 
deixebles... No l'entenen, pensen més en les 
quotes de poder que en el servei, no volen ni 
sentir parlar d'un Messies que no és un 
triomfador... 
 
Però Jesús sempre ofereix noves oportunitats. 
Recordem la paràbola del que demana un any 
més de cures per veure si la vinya improductiva 
finalment es decideix a donar fruit... 
 
Potser aquest nou curs el podem viure com 
aquesta nova oportunitat que el Senyor ens 
ofereix... 
 
Des de l'URC volem també que aquest any 
sigui un temps d'oportunitats per formar-nos, 
pregar junts, dialogar, compartir, trobar-nos i 
reflexionar i agrair la nostra vida com a 
religioses i religiosos... 
 
 
Tant de bo sapiguem aprofitar aquesta nova 
oportunitat que la vida, que Déu ens ofereix. 
 
Bon curs 2021-22! 
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CONEIX ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE LA 
UNIÓ DE RELIGIOSOS (I) 

En els primers Horebs del curs 2021-2022 els membres de la junta es 
presentaran i ens explicaran les seves sensacions personals respecte la vida 

religiosa, les seves pors i com creuen que la Unió de Religiosos de Catalunya ha 
d‟actuar en el context que avui dia ens envolta.  

Què somies per la vida 
religiosa? 

El meu somni és que la VR sigui prou 
atrevida i audaç, a l'estil de Jesús, per 

ser presència i acció al costat dels més 
empobrits I vulnerables. 

Què et preocupa? 

La meva preocupació és la de trobar 
formes d'acompanyament dels 
religiosos joves que els ajudin a 

descobrir el seguiment de Jesús en la 
VR com a font de plenitud i de felicitat. 

Quin paper voldria que la 
urc jugués avui? 

M'agradaria que es treballés per 
afavorir i construir projectes 

intercongregacionals al servei de les 
persones que viuen en situació 

d‟exclusió i també per ser presència 
eclesial significativa. 

 

 
M. TERESA  

BRULL SOLÉ 
VICEPRESIDENTA DE L‟URC 

Filles de la Caritat de S. 
Vicenç de Paúl. Al servei dels 
més empobrits i vulnerables 

 

 

 



16 de setembre, de 2021 
HOREB 

560  

 

4 

 

 

 

 
M. ROSA 

MASRAMON BIGAS 
VOCAL DE LA JUNTA DE L‟URC 

Dominica de l‟Anunciata. 
Provincial de Catalunya, 

Balears i comunitats d‟Àsia 

 

 

 

 

 

Què somies per la vida 
religiosa? 

Que siguem signe de 
comunióintercongregacional i presència 
de l‟Amor de Déu, a l‟estil de Jesús de 

Natzaret, sensibles, oberts i eficaços a les 
necessitats més urgents que presenta 

avui  la nostra societat 

Què et preocupa? 

La falta d‟intercongregacionalitat, de 
discerniment conjunt, d‟unió i bon fer, 

entre les diferents congregacions a fi de  
ser signe de comunió en la diversitat i 
pluralitat eclesial, sota el guiatge de 

l‟Esperit, des de la vivència i respecte del 
carisma de cadascú. 

Quin paper voldria que la urc 
jugués avui? 

Que fos un espai de trobada i diàleg 
intercongregacional, obert, respectuós i 

aglutinador del ser i fer de la vida religiosa 
a Catalunya. Presència viva d‟unió i de fe 
en Jesucrist i joiós anunci  de l‟Evangeli, 

testimoniant la fraternitat en els diferents 
carismes. 
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P. MANEL GASCH I HURIOS, NOU ABAT DEL 
MONESTIR DE MONTSERRAT 

 

ABADIA DE MONTSERRAT | 15  de setembre, 2021  

El P. Manel Gasch i Hurios és el nou abat del Monestir de Santa Maria de 
Montserrat. La comunitat benedictina l‟ha escollit com a abat aquest matí i ja 
exerceix el govern del monestir, a l‟espera de la benedicció abacial, que tindrà lloc a 
la Basílica de Santa Maria en una data encara no determinada de les properes 
setmanes. L‟elecció ha estat feta en una reunió capitular a la qual han assistit els 
monjos professos solemnes de la comunitat, presidits pel Rvdm. P. Guillermo 
Arboleda, Abat President de la Congregació Benedictina Sublacense Cassinesa, 
que l‟ha confirmat en el càrrec. 

El P. Abat Manel Gasch ha volgut agrair el servei del P. Abat Josep M. Soler, “que al 
llarg de vint-i-un anys ha guiat la nostra comunitat amb esperit de saviesa i 
generositat”. El nou abat de Montserrat ha manifestat que posa “el futur de la 
nostra comunitat i d‟aquest abadiat als peus de la Moreneta, juntament amb la 
terra de Catalunya, de la qual n‟és la patrona”, a la vegada que ha recordat “la 
importància del ministeri d‟intercessió de la comunitat monàstica de Montserrat a 
favor de l‟Església i del món”. 

Finalment, el P. Abat Manel Gasch ha destacat “el repte de la celebració del proper 
Mil·lenari de la fundació del monestir, l‟any 2025, com a una oportunitat d‟apropar 
Montserrat i la vida monàstica a la nostra societat actual; un Mil·lenari que de ser 
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un punt de partida per al Montserrat del futur”; i també ha demanat que se‟l tingui 
present en les pregàries en el seu nou servei abacial. 

La pregària de Vespres d‟avui dimecres, a les 18:45h, serà presidida pel nou P. 
Abat i es podrà seguir a través de Montserrat TV: 

El P. Abat Manel Gasch 

El P. Manel Gasch i Hurios (Barcelona, 1970) és llicenciat en Dret per la Universitat 
de Barcelona (1993). El 1996 va ingressar al monestir, on va fer la professió 
monàstica simple el 5 de setembre de 1998 i la solemne el 3 de febrer de 2002. El 
23 de juny de 2011 va ser ordenat sacerdot. 

El P. Manel va començar la formació en teologia a Montserrat, que va completar 
amb la llicència en Teologia, especialitat dogmàtica, a la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma (2005). Des de 2005 és professor de teologia a l‟Estudi 
Filosòfic i Teològic de Montserrat. 

Des de l‟any 2005 al 2010, el P. Abat Manel Gasch va ser Prefecte de l‟Escolania 
de Montserrat, i des de 2011 fins a l‟actualitat ha estat el Majordom-Administrador 
del Monestir. 

 

https://abadiamontserrat.cat/tv
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S‟AIXECA LA RESTRICCIÓ D‟AFORAMENT 
ALS CENTRES DE CULTE 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
7 de setembre, 2021 
 

El Govern de la Generalitat ha aprovat, en el marc 
del Procicat, la pròrroga de les mesures de 
contenció davant la Covid-19 a Catalunya 
publicades el passat divendres 3 de setembre. 

La nova resolució elimina la limitació de les 
reunions o trobades familiars i de caràcter social, 
tant en l‟àmbit públic com en el privat, a un màxim 
de 10 persones, llevat que es tracti de convinents. 
No obstant, el Govern segueix mantenint com a 
recomanació limitar les trobades a un màxim de 
deu persones. 

També s’ha eliminat la limitació a un 70% de 
l’aforament als actes i cerimònies civils o 
religioses, inclosos casaments, culte i cerimònies 
fúnebres. Totes dues mesures havien de comptar 
amb l‟aval previ del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 

Les mesures entraran en vigor a partir d’aquest 
divendres. 

El Govern, a través d‟un informe de l‟Agència de 
Salut Pública, ha aprovat també canvis en els 
criteris reguladors del dret de reunió amb la 
finalitat de fer compatible el dret de manifestació 
amb la preservació del dret a la salut. 

En relació a actualment, s‟elimina l‟obligatorietat 
de fer concentracions estàtiques sense 
desplaçament de la capçalera ni de la resta 
d‟assistents, així com el tancament dels accessos 
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al transport públic més propers. 

No obstant, es segueix demanant una distància 
d‟1‟5 metres entre assistents llevat que per 
pertanyin a la mateixa bombolla de convivència, 
així com mantenir un control d‟aforament per 
adequar el número d‟assistents al compliment de 
l‟espai mínim per persona.  

L‟informe també demana limitar l‟ús de pancartes 
o altres objectes compartits, així com mesures 
d‟higiene com l‟ús obligatori de la mascareta o 
fomentar l‟ús de gels hidroalcohòlics. 
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COMIAT AL JESUÏTA ENRIC PUIG DE 
L‟ESCOLA CRISTIANA DE CATALUNYA 

 

 

FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA |1 de setembre, 2021  

Aquest dimarts ha tingut lloc el comiat del pare Enric Puig com a secretari general 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC), institució que ha dirigit els 
darrers 16 anys. L‟acte amb l‟equip de la Fundació s‟ha fet al pati de l‟escola 
Vedruna Àngels de Barcelona. “Quan va començar la meva tasca a la FECC, 
aquestes moreres del pati eren amb prou feines uns brots”, assenyala en arrencar 
el seu discurs de comiat, metàfora de la seva dilatada i fructífera trajectòria no 
només al capdavant de l‟Escola Cristiana, sinó de l‟Església. El relleva en el 
càrrec Meritxell Ruiz. 

“El meu primer agraïment és per al pare Francesc Riu, home d‟un carisma 
extraordinari i qui em va proposar com a successor”, ha afirmat Puig en referència 
al seu predecessor i impulsor de la Fundació. També ha adreçat unes paraules de 
gratitud als dos secretaris generals adjunts que l‟han acompanyat en aquesta 
llarga etapa, Carles Armengol i Miquel Mateo. “Tots dos han sabut llegir 
perfectament el moment que vivia l‟Escola Cristiana i n‟han estat dignes 
representants. En els meus primers anys, la Fundació tenia un marcat perfil 
pedagògic i una necessitat d‟aprofundir-hi, al qual va saber donar resposta 
magistral en Carles Armengol, mentre que aquesta darrera etapa ha estat marcada 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/meritxell-ruiz-nova-secretaria-escola-cristiana
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per la legislació i les normes i les negociacions amb l‟Administració en defensa de 
l‟escola concertada, i aquí és on el paper d‟en Miquel Mateo, advocat, ha estat 
clau”. Puig assegura que, sense la participació de tots dos, “potser no ens 
n‟hauríem sortit”. 

Ha lloat també la nova secretària general, Meritxell Ruiz, de qui ha afirmat que és 
el “perfil idoni” que ara necessita la Fundació. “Coneix perfectament l‟Administració 
des de dins [Ruiz ha estat Consellera d‟Ensenyament] i el món educatiu i el 
projecte de l‟Escola Cristiana, com demostra el seu pas per l‟Escola Pia els últims 
cursos”. Puig ha ironitzat sobre el fet que la seva successora acudeixi a les 
reunions amb ordinador portàtil, mentre que ell segueix anant-hi amb paper i 
bolígraf. “A banda de la seva vàlua, està més avesada que jo als nous temps”, ha 
esbossat un somrís. 

Puig també ha tingut un record per als arquebisbes que l‟han acompanyat no 
només en el seu pas per la FECC, sinó al llarg de la seva vida de servei a l‟Església. 
Tampoc no ha oblidat els presidents presents i pretèrits de la confederació 
d‟AMPAs de l‟Escola Cristiana (CCAPAC), l‟APECC ni els treballadors de la FECC, 
especialment la seva secretària, Anna Carreras, amb qui ha treballat al llarg de 31 
anys. 

El Secretari general adjunt Miquel Mateo, en nom dels treballadors de la Fundació, 
ha agrait el guiatge del pare Puig. “El capital humà d‟una institució és sempre el 
més important, i sense la teva direcció i mestratge no hauríem sabut veure el camí”. 
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EXPOSICIÓ SOBRE LA MISSIONERA ISA 
SOLÀ, RELIGIOSA DE JESÚS MARIA 

 

ESGLÉSIA DE BARCELONA |2 de setembre, 2021  

El Museu Diocesà de Barcelona ha inaugurat al l‟exposició de fotografies El que no 
es dóna es perd de la Gna. Isa Solá (1965-2016), missionera barcelonina de la 
congregació Jesús-Maria. Prèviament, s‟ha celebrat una Missa a la cripta de la 
Catedral de Barcelona en memòria de la religiosa, que avui fa cinc anys fou 
assassinada a Haití. 

El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi Gordo, va presidir ambdós actes que 
han comptat amb la presència, entre d‟altres, de la directora general d‟Afers 
Religiosos de la Generalitat de Catalunya, Sra. Yvonne Griley; la directora de 
l‟oficina d‟Afers Religiosos de l‟Ajuntament de Barcelona, Anna Salvador; la 
màxima responsable de la congregació de Jesús-Maria al món, Gna. Monica Joseph; 
la provincial d‟Espanya d‟aquesta congregació, Gna. Marta Guitart, i representants 
dels centres educatius de Jesús-Maria a Barcelona. 

Exposició 

L‟exposició El que no es dona es perd ha estat possible gràcies al Museu Diocesà, 
l‟empresa Witte i Solá (WyS) i la Congregació de Jesús-Maria. Es podrà visitar de 
dimecres a dilluns de 10 a 20h. El Museu Diocesà ha preparat activitats paral·leles 

https://esglesia.barcelona/museu-diocesa/
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per als grups escolars que visitin l‟exhibició. Els comissaris són Mey Zamora, autora 
de la biografia d‟Isa Solá, i Javier Solá, un dels germans de la missionera. La mostra 
estarà oberta des d’avui fins al 8 de novembre. 

Coneix la història de la Gna. Isa Solà 

La Gna. Isa Solá (1965-2016) tenia cinquanta-un anys quan va ser assassinada en 
el centre de Port-au-Prince, capital d‟Haití. Era el 2 de setembre de fa cinc anys. En 
portava vuit al país, un dels més pobres del planeta, treballant en l‟àmbit educatiu i 
sanitari. 

Solá era religiosa de la congregació de Jesús-Maria, on havia estudiat durant la 
seva infantesa i adolescència. L‟únic objecte de cert valor que va atresorar en vida 
va ser una càmera fotogràfica. La mostra recull 35 imatges agrupades en tres 
apartats: paisatge, retrats i escenes. Les fotografies transmeten la seva mirada 
nítida i apassionada cap a Haití i la seva gent. Malgrat viure envoltada d‟extrema 
pobresa, Isa Solá va posar el focus en ressaltar la bellesa. 
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EL SÍNODE DEL 2023, TAMBÉ A LA VIDA 
CONTEMPLATIVA 

«Sou custodis i testimonis de realitats 
fonamentals per al procés sinodal» 

 

REVISTA ECCLESIA  |30 d‟agost, 2021 

El secretari general del Sínode dels bisbes, cardenal Mario Grech, ha enviat una 
carta als monestirs de vida contemplativa amb motiu del «camí sinodal» que 
s‟obrirà a les esglésies particulars i que durarà tres anys. A l’octubre de 2023 se 
celebrarà a Roma el Sínode sobre la Sinodalidad. 

En la carta, el cardenal ha destacat paraules del Papa Francesc sobre la necessitat 
i la bellesa de caminar junts, «tots els nivells de la vida de l‟Església el camí de la 
sinodalidad és el que Déu espera de l‟Església del tercer mil·lenni». Dirigint-se als 
germans i germanes dedicats a la vida contemplativa, el purpurado subratlla 
que «Sou custodis i testimonis de realitats fonamentals per al procés sinodal 
que el Sant Pare ens convida a realitzar». 

https://www.revistaecclesia.com/el-sinodo-tambien-en-la-vida-contemplativa/
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El secretari general del Sínode indica tres paraules centrals en la vida monàstica i 
contemplativa, que ajuden en la vida de l‟Església i en el compartir amb els altres: 
escolta, conversió i comunió. 

L‟escolta 

El cardenal Grech parla sobre la importància de l‟escolta, un punt en el qual el Papa 
ha posat l‟accent recordant que «una Església sinodal és una Església de l‟escolta, 
conscient que escoltar és més que sentir». El purpurado puntualitza que la vida 
monàstica i contemplativa ha posat sempre al centre l‟experiència de l‟escolta, fins 
al punt que sovint les regles monàstiques de les diferents tradicions «no són més 
que recopilacions d‟expressions bíbliques i evangèliques». 

La conversió 

Grech explica que «un veritable camí sinodal no pot prescindir de la voluntat de 
deixar-se convertir per l‟escolta de la Paraula i de l‟acció de l‟Esperit Sant en la 
nostra vida». A més puntualitza que «en la vostra experiència de vida comunitària, 
vosaltres sou experts en un estat de conversió, tant en els aspectes positius com 
en les dificultats que no han de desanimar, sinó que han de viure‟s amb veritable 
esperit de fe i esperança». 

La comunió 

«La comunió eclesial és el segell de discerniment i verificació del camí sinodal. Amb 
la vostra vida comunitària, doneu testimoniatge de la veritat d‟aquesta afirmació 
que podem extreure de la història de Emaús. De fet, en la vida comunitària, pròpia 
de la vida religiosa, s‟experimenta com la comunió, que no coincideix amb la 
uniformitat, és efectivament el criteri per a verificar un autèntic camí compartit en 
una perspectiva de fe». 

El cardenal Grech finalitza la seva carta concloent que «segurament no faltarà la 
vostra contribució en altres aspectes dels diversos moments del nostre camí 
sinodal, però la vostra vocació ens ajuda, encara que sigui només amb la seva 
presència, a ser una Església que escolta la Paraula, capaç de deixar que l‟Esperit 
converteixi el seu cor, que persevera en la comunió i en l‟oració». 
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GNA. SMERILLI SECRETARIA DEL DICASTERI 
PER AL DESENVOLUPAMENT HUMÀ 

 

VATICAN NEWS| 27 d‟agost, 2021 

El Papa ha nomenat la germana Alessandra Smerilli secretària interina del 
Dicasteri per al Servei de Desenvolupament Humà Integral i delegada de la 
Comissió vaticana Covid-19, “en substitució del reverend monsenyor Bruno Casa 
Duffé i del reverend August Zampini, respectivament secretari i vicesecretari de l‟ 
mateix Dicasteri, que han tornat a les seves diòcesis”. 

El Sant Pare -es llegeix en el butlletí difós per l‟Oficina de Premsa de la Santa Seu- 
ha decidit, per tant, que la direcció de la Comissió vaticana Covid-19 estigui 
composta per “cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefecte del Dicasteri, la 
germana Alessandra Smerilli i el pare Fabio Baggio, subsecretari de la Secció de 
Migrants i Refugiats. 

Nascuda a Vasto (Chieti) el 1974, la germana Smerilli és subsecretària del Dicasteri 
des de març de 2021, així com a coordinadora de el Grup de Treball Econòmic de 
la Comissió Vaticana Covid-19. Com a secretària ocupa el lloc de monsenyor 
Bruno-Casa Duffé, que va deixar el ministeri al juliol, i com a delegada de Grup de 
Treball substitueix el pare August Zampini. Aquest últim també deixa el Dicasteri i 
torna a servir a la seva diòcesi d‟origen a Argentina. 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/smerilli-secretaria-interina-dicasterio-desarrollo-humano.html
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“Estic agraïda a el Sant Pare -va dir la religiosa- per l‟exigent tasca que m‟ha cridat 
a assumir, i demano a el Senyor que m‟ajudi a honrar aquesta crida amb esperit 
d‟obediència a l‟Església, amb la humilitat, la passió, la creativitat i la capacitat 
d‟escolta que això requereix. El meu desig i compromís és poder servir a la missió 
de l‟Església el millor possible, durant el temps que el Papa consideri oportú”. 

Després d‟agrair als seus superiors, la germana Smerilli va dir que estava segura 
de poder “comptar amb l‟esperit de comunió i col·laboració de tot el Dicasteri, així 
com dels nombrosos socis internacionals que col·laboren amb la Comissió Covid, 
per a la promoció integral de la persona i la cura de la creació, promovent i 
desenvolupant aquells principis de la doctrina social de l‟Església als que el Papa 
Francesc ens crida constantment per a la construcció d‟un món millor”. 

A la pàgina web del Dicasteri s‟ha publicat també una declaració del pare August 
Zampini: “Agraeixo a el Sant Pare que m‟hagi confiat la difícil tasca de coordinar la 
Comissió vaticana Covid-19 i de servir com a secretari adjunt del Dicasterio. Ara 
que la Comissió està preparada per entrar en una nova fase, i en comunió amb el 
meu bisbe, he demanat al Papa Francesc que em permeti tornar a la Diòcesi. 
Confio que, sota la direcció de la Germana Alessandra Smerilli, la Comissió podrà 
seguir el camí de la curació per ajudar a la gent i a la planeta a sortir d‟aquesta 
difícil situació”. 
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LES GERMANES SALESIANES INICIEN EL 
CAPÍTOL GENERAL XXIV  
 

 

FILLES DE MARIA AUXILIADORA | 13 de setembre, 2021  

El Capítol General XXIV es va iniciar a la Casa Generalicia FMA, a Roma, l‟11 de 
setembre de 2021 i finalitzarà el 24 d‟octubre de 2021. 

El Capítol General és un «temps fort de reflexió i d‟orientació per a una recerca 
comunitària de la voluntat de Déu» (C 135). En l‟experiència capitular col·laboren 
totes les FMA, Comunitats Educatives, laics i joves de la Família Salesiana amb una 
participació d‟oració, d‟estudi i de propostes. La fi del Capítol General és tractar 
arguments rellevants per a la missió de l‟Institut «per a una presència sempre més 
eficaç a l‟Església i en el món» (C 136). 

El tema del CGXXIV: “«Feu tot el que Ell us dirà» (Gv 2,5). Comunitats 
generatives de vida en el cor de la contemporaneïtat”, explicita l‟objectiu que 
l‟Institut FMA es proposa: Despertar la frescor original de la fecunditat vocacional 
de l‟Institut FMA. 
En els canals institucionals es narrarà l‟experiència del Capítol General XXIV 
celebrat en el cor de la Contemporaneïtat i viscut en comunió amb tots els seus 
interlocutors. 
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 Per a seguir el CG XXIV online: 

 
– En el Lloc Istitucional IFMA (https://www.cgfmanet.org/): a la pàgina web i a la 
sessió de IFMA, sota l‟epígraf Capítol General, es publicaran notícies, reflexions, 
entrevistes, etc. Per a implicar a tots els interlocutors de l‟Institut FMA, en els 
Comentaris a les notícies es poden expressar ressonàncies i breus contribucions. 
– En Facebook (https://www.facebook.com/salesian.sisters.of.don.bosco/) es 
publicaran post i fotos per a acompanyar els esdeveniments i els temes de la 
reflexió capitular. 
– En la sessió Gestió de Recursos, sota l‟epígraf Capítol General XXIV 
(https://drive.google.com/drive/folders/1awnzsmwsk9plgyjh8pk0mvuyy7m9u02p) 
es podran descarregar els materials del Capítol. 
– En FLICKR es recolliran les fotos que documentaran l‟esdeveniment del CGXXIV. 

Hi haurà la possibilitat de seguir alguns moments importants en directe streaming. 

La primera cita està prevista per al divendres 17 de setembre de 2021 a les 
7.00 (hora italiana), amb la Celebració Eucarística presidida pel Rector Major Ángel 
Fernández Artime i a les 9.30 (hora italiana) l‟Obertura Oficial del Capítol General 
XXIV. 
En el Lloc Istitucional IFMA vindran assenyalades, de tant en tant, les cites a seguir. 

Que el Capítol General XXIV pugui ser una experiència generativa de vida i 
d‟esperança per a l‟Institut de les Filles de Maria Auxiliadora. 

Bon camí! 

 

https://www.cgfmanet.org/
https://www.facebook.com/salesian.sisters.of.don.bosco/
https://drive.google.com/drive/folders/1awnzsmwsk9plgyjh8pk0mvuyy7m9u02p
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ENTREVISTA A LA VICÀRIA GENERAL DE 
LES FILLES DE MARIA AUXILIADORA, SOBRE 
EL CAPÍTOL GENERAL XXIV 
FILLES DE MARIA AUXILIADORA |  
7 de setembre, 2021 
 

Sor Chiara Cazzuola, Vicària general de l‟Institut 
de les Filles de María Auxiliadora, i Reguladora del 
Capítol General XXIV comparteix Com l’Institut 
FMA ha viscut la preparació al CG XXIV? 

«L‟Institut va començar a preparar-se per 
al Capítol General XXIV a partir de les Verifiques 
Triennals a les quals van fer una notable 
contribució les comunitats, implicant a la reflexió 
també als joves, laics i laiques. 

El tema del Capítol General XXIV “«Feu tot el que 
Ell us digui» (Jn 2,5). Comunitats generatives al 
cor de la contemporaneïtat” va sortir d‟un seriós 
procés de discerniment en el qual es van tenir 
presents els suggeriments que emergien en les 
Verífiques, i al mateix temps el coneixement de la 
realitat de l‟Institut, els reptes educatius 
contemporanis i el camí de la Vida consagrada a 
l‟Església. 

L’objectiu que ens proposàvem aconseguir en el 
CG XXIV és el de despertar la frescor originària 
de la fecunditat vocacional de l’Institut. Sabem 
que és un procés molt comprometedor, per això 
estem segures que la presència de Maria, Mare, 
Mestra i Ajuda potent, ens guiarà, com ha fet en 
aquests 150 anys de la nostra història, a una 
regeneració en l‟Esperit Sant que faci a les 
Comunitats Educatives generatives de vida nova. 

En l‟elecció del tema ens deixem inspirar pel text 
evangèlic de les noces de Caná (cf Jn 2, 1-12) i 
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aquest és l‟element de novetat, en comparació 
amb la configuració dels Capítols Generals 
anteriors. Pròpiament tal Paraula ha guiat la 
preparació de les comunitats locals i inspectorials 
en l‟aprofundiment dels diferents aspectes del 
tema. De la contribució dels Capítols inspectorials, 
en efecte, emergeix més enllà de l‟escolta de la 
realitat, l‟empremta deixada per l‟aprofundiment 
de la Paraula de Déu i del compromís de les 
comunitats a deixar-se regenerar per ella en un 
camí de fe més convençut i sòlid. 

La pandèmia ha afectat d‟improvís a les 
Comunitats Educatives i a les obres situant-nos 
davant el gran repte de no parar-nos només a 
mirar “els enderrocs”, sinó a atrevir-nos amb el 
nou, a mirar més enllà en profunditat, amb la 
confiança incondicional de Don Bosco i de la Mare 
Mazzarello en el Déu que guia la història i l‟obre a 
un nou futur. 

La preparació al CG XXIV s‟ha enriquit amb un 
element ulterior, perquè a nivell mundial les 
Comunitats Educatives s‟han adonat que la 
contemporaneïtat en la qual vivim ens demana 
que escoltem les crides de Déu en el nostre temps 
tan fràgil i incert, en les noves formes de pobresa 
que la pandèmia ha produït i multiplicat, sobretot 
en els joves i en les dones, que són en aquesta 
societat els subjectes més febles. 

De les comunitats del món arriba una forta crida a 
tornar a les fonts carismàtiques per a reavivar 
l‟originalitat educativa viscuda en Valdocco i en 
Mornese, per a despertar la fecunditat vocacional i 
ajudar els joves i les joves a trobar el sentit de la 

vida i el seu lloc a la societat i a l‟Església.(…) 

Llegeix l‟entrevista sencera: AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urc.cat/entrevista-a-sor-chiara-cazzuola-vicaria-general-de-linstitut-de-les-filles-de-maria-auxiliadora-sobre-el-capitol-general-xxiv/
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MONTSERRAT SOLER, NOVA SUPERIORA DE 
LES FRANCISCANES MISSIONERES 

 
FRANCISCANES MISSIONERES | 6 de setembre, 2021  

Des del 30 d‟agost fins el 4 de setembre, les Franciscanes Missioneres de la 
Immaculada Concepció hem tingut el Capítol General Electiu, a La Garriga. 

Se ha desenvolupat dins un clima fratern, i amb la responsabilitat que suposa 
haver d‟escollir a les Germanes que han de liderar la Congregació el pròxim 
sexenni. El P. Josep Gendrau, ofm, va ser el delegat del P. General per presidir 
l‟elecció de la Superiora General.  

A continuació es detallen els noms de les Germanes elegides: 

 Superiora General: Montserrat Soler 
 Vicària General: Mª Ángeles Larrañaga 
 Segona Consellera y Ecònoma: Mª Elena Arancibia 
 Tercera Consellera y Secretària: Consol Muñoz 
 Quarta Consellera: Nekane Arbiza 

 A la fotografia, falta la Gna. Mª Elena Arancibia, perquè, encara, es troba a 
l‟Argentina. Esperem que pugui solucionar ben aviat els papers necessaris per 
incorporar-se a la seva tasca al Consell General. 
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MIGUEL MÁRQUEZ, ESCOLLIT SUPERIOR 

GENERAL DELS CARMELITES DESCALÇOS 

 

CARMELITES DESCALÇOS | 4 de setembre, 2021 

El P. Miguel Márquez Calle (de Maria) va néixer el 1965 a Plasència (Càceres) i ha 
exercit nombrosos càrrecs de responsabilitat i govern a la vida de la Província dels 
carmelites de Castella, com a Conseller Provincial (1999-2002) i Vicari Provincial 
(2002-2005), càrrec per al qual va ser triat novament en el capítol provincial de 
2008 i després com a Provincial. Així mateix ha exercit de formador, essent mestre 
d‟estudiants durant sis anys a la comunitat de Salamanca. 

Va ingressar a l‟Orde del Carmel Descalç l‟any 1983 pronunciant la seva professió 
religiosa el 1985. Va ser ordenat sacerdot a Medina del Campo el 1990.  

És autor de nombroses publicacions de caràcter teològic i espiritual entre les quals 
destaquen els seus llibres “La imatgen de Dios en la Biblia”, ““Atardecer en el Valle. 
Relatos a la lumbre de Dios”, “El Riesgo de la Confianza”, “Cómo descubrir a Dios 
sin huir de mí mismo”, “Hacia donde mirar”, “Espiritualidad en la vida cotidiana”, 
“Amanece en Malpica”, “Cuentos para despertar” y “Amar no es acertar”. També 
ha escrit nombrosos articles com a col·laborador habitual en revistes com “Teresa 
de Jesús” i “Revista de Espiritualidad”. Miguel Márquez és llicenciat en Teologia 
Dogmàtica per la Universitat Pontifícia de Comillas de Madrid, amb un tesi de 
llicenciatura sobre “La Imatgen de Dios en el Magníficat”. 
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També ha estat professor de mística i mariologia en el Cites d‟Àvila, professor de 
mariologia en els cursos de renovació carmelitana en el Mont Carmel, professor de 
pastoral a l‟Instituto de Espiritualidad de Santo Domingo. Igualment, destaca la 
seva activitat com a animador de la vida espiritual amb xerrades, retirs, exercicis i 
la seva ajuda a nombrosíssims grups d‟oració. També ha dedicat molt de temps i 
esforç a la direcció espiritual i acompanyament de moltes persones, entre les quals 
hi ha sacerdots, religiosos, monges i seglars. 

Pel febrer de 2015 va ser escollit primer provincial de la nova Província Ibèrica de 
Santa Teresa de Jesús, nascuda de la unió de les províncies d‟Andalusia, Aragó i 
València, Burgos, Castella, Catalunya i Balears, en el capítol provincial extraordinari 
convocat per aquest motiu. Resultà reelegit per al mateix servei en el primer capítol 
provincial ordinari de l‟abril de 2017, càrrec que exercí fins a juliol de 2020, quan 
es va poder celebrar un nou capítol provincial. Des de llavors ha estat sis mesos 
perfeccionat el seu coneixement de l‟anglès en el convent de Clarendon Street, de 
la província anglo-irlandesa, a Dublín, i des del mes de maig de 2021 és conventual 
de Santa Cruz de Tenerife a les Illes Canàries. 

Moltes felicitats germà!!! Compta amb la nostra oració!!! 
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MARIA DOLORS ARQUÉS CAPDEVILA, 

SUPERIORA GENERAL DE LES GERMANES 

JOSEFINES DE LA CARITAT 

 

INSTITUT GERMANES JOSEFINES DE LA CARITAT | Agost, 2021 

Del 24 de juliol fins el 04 d‟agost ha tingut lloc el XXII Capítol General Electiu i 
d‟Assumptes de l‟Institut Germanes Josefines de la Caritat. En ell s‟ha escollit al 
nou Govern General de la Congregació per a un sexenni. 

 Superiora General: gna. Mª Dolors Arqués Capdevila. 
 Vicaria General: gna. Mª Ángeles Lobato Martínez 
 Conselleres: gnes.: Silvia Silva Lozada, Esther Díaz Torres (Secretària 

General), Yris Alva Fernández. 
 Ecònoma General: gna. Mireia Aleu Torra 

Les Germanes Josefines de la Caritat, segons propòsit de la nostra fundadora 
Caterina Coromina Agustí, tenim com a fi particular; el servei de Crist en la persona 
del malalt com a tal, procurant-li l‟alleugeriment en les seves dolències físiques i 
espirituals. 
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DORIS BALAREZO, REELEGIDA SUPERIORA 

GENERAL DE LES RELIGIOSES TRINITÀRIES 

 

RELIGIOSES TRINITÀRIES | Agost 2021 

Les religioses trinitàries, de fundació mallorquina, vam realitzar el XXII Capítol 
General, al centre de interioritat Francesc Palau a Barcelona, els dies 3 a el 14 
d‟agost passat, sota el lema Thalita qumi. Amb aquest text bíblic (Mc 5, 21-43) 
hem volgut expressar el gran repte que ens proposa Jesús al sentir-nos lliures per 
confiar plenament en el seu bon fer i que ens convida a estar atentes a descobrir-
ho en tot moment en les persones amb les que fem camí per tocar-nos, deixar-nos 
acompanyar, enfortir-nos en la debilitat, donar-nos la mà per estar en peu atentes 
a les situacions a les que hem de respondre i  i estar disposades a acollir a les que 
ens facin arribar. Entre altres aspectes, expressem en les nostres Determinacions 
Capitulars: 
Des de la mateixa arrel de la nostra espiritualitat, entenem Déu com Trinitat; un 
Déu que integra les diferències i que ens fa créixer des de la pluralitat de cultures, 
tradicions i creences. Així ho vivim en la nostra mateixa Congregació, on 
s‟entrellacen diferents cultures i espiritualitats que sentim com una riquesa que ens 
ajuda a créixer. Per això, un repte permanent serà conèixer-nos, acceptar-nos i 
integrar elements culturals propis en les nostres maneres de pregar, d‟entendre‟ns 
com trinitàries, d‟afrontar els anhels de les germanes. 

Sentim també que estem cridades a construir espais de diàleg interreligiós i 
intercultural en els diferents llocs on estem presents (col·legis, missió social, 
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parròquies, etc.) per a ser constructores de pau i comunió en un món dividit i 
enfrontat a tants nivells… 

La realitat que estem vivint de la covid, ens ha fet constatar, amb més cruesa si és 
possible, el vulnerables que som, el gran crit de tota la natura, la gran necessitat 
d‟humanitat,… reptes que assumim i als que ens reafirmem del nostre carisma 
alliberador-redemptor 

L‟Equip de Govern, pels propers 4 anys, encarregat d‟animar i acompanyar a les 
germanes cap a aconseguir les Determinacions, són: Doris Balarezo –reelegida 
Superiora General-; Francisca Berga –Vicaria i Secretària General- i les Conselleres: 
Ana Villena i Rosalía Tejo (de dreta a esquerra) 

Comptem amb la incondicional companyia i fortalesa de Déu Trinitat 
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M. VATTAMATTAM, REELEGIT SUPERIOR 
GENERAL DELS MISSIONERS CLARETIANS 

 

 

ORDO FRATRUM MINORUM| Agost,2021  

El pare claretià Mathew Vattamattam ha estat reelegit superior general de la 
congregació dels Missioners Claretians. La votació s‟ha celebrat durant la sessió 
d‟aquest dilluns 30 d‟agost del Capítol General de la congregació. El capítol es 
celebra des del 16 d‟agost fins al 12 de setembre a Nemi, Roma, i compta amb la 
participació de quatre capitulars que provenen del territori de la Província de Sant 
Pau: el superior provincial, Ricard Costa-Jussà, amb Juan Martín Askaiturrieta 
Ezkurdia i Raymundo Adormeo, com a delegats provincials, així com Carlos 
Sánchez, director del Centre d‟Espiritualitat Claretiana, situat a Vic. 

La jornada de l‟elecció ha començat a les 7:00 h amb la celebració de l‟eucaristia. 
Durant la missa s‟ha invocat la llum de l‟Esperit Sant per a orientar aquest 
discerniment, transcendental per a la vida de la Congregació. 

La sessió formal a l‟aula capitular ha començat a les 9:00 h, sent presents 74 
capitulars a la sala, i connectats virtualment dos a les seves habitacions per 
quarantena, i dos més que no van poder viatjar a Roma a causa de les restriccions 

http://www.claret.org/xxvi/
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dels seus respectius països per la Covid. La sessió s‟ha iniciat units de cor amb 
l‟oració apostòlica. 

Més tard, els capitulars s‟han reunit a la capella davant del Mestre Jesús per pregar 
i deixar-se inspirar per l‟Esperit Sant en l‟elecció del Superior General. A les 11:30 
en punt ha començat l‟elecció a l‟aula capitular. 

El claretià Gonzalo Fernández, que ha moderat la sessió, ha fet la pregunta de 
rigor sobre l‟acceptació. Mathew ha conclòs acceptant aquesta gran 
responsabilitat. Les seves paraules han estat acollides pels capitulars amb un 
calorós aplaudiment. Tots s‟han aixecat per saludar-lo i felicitar-lo. 

XXVI Capítol General 

En el discurs d‟obertura del XXVI Capítol General, Vattamattam va destacar els tres 
processos de transformació en els quals s‟havia centrat la congregació durant els 
últims sis anys: “Ser Congregació en sortida, comunitat de testimonis i missatgers, i 
adoradors de Déu en Esperit”. El superior general va agrair al seu equip de govern 
general: “Hem pogut crear un ampli espai en el qual les diferències enriquissin el 
nostre ministeri”. També va agrair l‟acompanyament rebut dels seus predecessors. 

Finalment, es va referir al XXVI Capítol General com “una fase transformadora en la 
vida d‟una Congregació”. I va distingir dos nivells de canvi als quals “hem d‟estar 
oberts durant el procés capitular”. Es va referir a la planificació estratègica per a 
abordar qüestions importants i a la dinàmica de la transformació. 

El XXVI Capítol General va començar el dilluns 16 d‟agost amb un recés espiritual 
de tres dies animat per dos facilitadors del Capítol. Després de l‟elecció del 
superior general, aquest dimecres es triarà el nou govern general de la 
congregació. 

Sis anys més com a superior general 

Mathew Vattamattam va néixer el 30 de maig 1959 a Kalathoor, Kerala (l‟Índia), 
Parròquia de Santa María, Kalathoor. 

Va fer els seus estudis bàsics a la St. Mary School de Kalathoor, els estudis 
secundaris a l‟Escola Secundària de Sant Joan de Kanjirathanam. 

Va ingressar a la Congregació al Claret Bhavan de Kuravilangad el 3 de juliol de 
1974. Va fer la seva primera professió el 31 de maig de 1978 i va emetre els seus 
vots perpetus el 31 de maig de 1984. Va ser ordenat prevere el 10 de maig de 
1986. 



16 de setembre, de 2021 
HOREB 

560  

 

30 

 

Entre 1986 i 1987 es va exercir com a assistent del promotor vocacional i assistent 
formador dels aspirants en el Claret Bhavan Kuravilangad. Des de 1987 fins a 
1988 va ser nomenat Promotor de Vocacions i assistent del Formador en el 
Seminari Menor de Belgaum. De 1988 a 1989 va ser assignat com a assistent del 
Rector de Santa María de Champakulam, Kerala. 

Entre 1989 i 1994 va estudiar a Roma les Llicenciatures en Teologia Sistemàtica i 
en Psicologia en la Universitat Gregoriana. 

El 1994 va ser nomenat Director del Claret Nivas, Casa de Retir en Bangalore, i 
assistent del Mestre de novicis. Entre 1996 i 2003 va exercir el servei com Maestro 
de novicis de la Província de Bangalore. 

En el XXIII Capítol General, celebrat a Roma l‟any 2003, va ser escollit Consultor 
General i Prefecte de Formació, sent reelegit per al mateix càrrec l‟any 2009. 

En el XXV Capítol General va ser elegit com XIII Superior General, càrrec que ara ha 
estat ratificat per sis anys més. 
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X CAPÍTOL GENERAL DE LAS MISSIONERES 
DE JESÚS, MARIA Y JOSEP 

CONFER| Agost, 2021 
 

Les Missioneres de Jesús, Maria i Josep, en els 
dies 8 al 25 d‟agost, han celebrat el X Capítol 
General de la seva Congregació. El treball i la 
reflexió de les germanes ha estat centrat en fer 
realitat el lema del Capítol: “DÒCILS A 
l‟ESPERIT: RENOVAR EL PROJECTE 
MISSIONER DE LA CONGREGACIÓ”. 

En aquest Capítol ha estat escollida la 
Superiora General: gna Maria Isabel Aguado 
Sánchez. Formen part del seu Equip de Govern 
les germanes: Audelina Gonzalo González, 
Robledo Pereira García, María Teresa 
Mujawamariya i María Jesús de Déu Martín. 

Demanem al Senyor, amo de les messes, que 
tots els membres de la congregació es deixin 
conduir per l‟Esperit en la Missió que el Senyor i 
la pròpia congregació els confia. 
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NOVA SUPERIORA I CONSELL GENERAL DE 

LES CARMELITES DE SANT JOSEP 

 

CARMELITES SANT JOSEP/ BISBAT D‟URGELL | 8 d‟agost, 2021 

Aquesta primera setmana d‟agost Susana García del Álamo ha estat elegida com 
a nova superiora general de les Carmelites de Sant Josep, durant el XXI Capítol 
General de la congregació. 

Nova superiora general 

Susana Garcia del Álamo ha estat escollida en primera votació i ocuparà el càrrec 
per un sexenni. L‟elecció s‟ha celebrat a la Residència de la Immaculada de Tartera, 
a Prats i Sansor, amb l‟arquebisbe  d‟Urgell, Mons. Joan-Enric Vives.  

Durant el nou nomenament, amb tot el Capítol general, han cantat a la capella el 
„Te Deum‟ prescrit i han celebrat l‟elecció. 

Susana García, natural d‟Urda, Toledo. Succeeix a Ascensión Ortega, que ha estat 
durant set anys la superiora general.  

Nou consell 

En el Capítol, també ha estat constituït el nou Consell General de les Carmelites 
de Sant Josep. La primera consellera general, Mare Noemí Maldonado, la segona 

http://www.carmelitasdesanjose.com/
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Mare Melchora Quintana, la tercera consellera, Mare Antonia Arias i la quarta 
consellera, Mare Roselvi Izquierdo.  

També han estat escollides Madre M Paz Gallo, com a secretaria general y Madre 
Emilia Úbeda, procuradora general.  

La trobada ha finalitzat el 14 d‟agost. En total han participat trenta religioses 
elegides per les diverses comunitats. 
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ELS MONJOS DE POBLET SE SENTEN 
“AVERGONYITS, ADOLORITS I PENEDITS” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 29 d‟agost, 2021  

 “Ens cal reconèixer-nos avui avergonyits, adolorits i penedits perquè el dubte 
plana damunt nostre, perquè potser no hem fet el bé que volem sinó el mal que no 
voldríem haver fet”. Així s‟ha expressat l‟abat, Octavi Vilà, en la missa conventual 
d‟aquest diumenge en relació al presumpte abús a una menor que afecta un monjo 
de la comunitat cistercenca. El cas el va fer públic el mateix monestir dijous en un 
comunicat i hores d‟ara està en procés d‟investigació, per via civil i canònica. 
 
L‟abat ha pronunciat una homilia serena en què ha reiterat la seva obertura a 
col·laborar amb l‟aclariment dels fets. Alhora, ha fet una intervenció basada en els 
manaments i en la vivència cristiana. “La Paraula de Déu salva; no ens podem 
limitar a predicar-la; cal practicar-la”, ha dit en obrir la reflexió. 

Sense oblidar la presumpció d‟innocència del religiós afectat, Octavi Vilà ha 
reconegut que “tots tenim quelcom a guarir, tots hem de néixer de nou, tots ens 
hem de purificar amb honestedat de les males accions”. Ha dit també que sense 
aquesta guarició el testimoni d‟amor dels cristians i del fet comunitari monàstic “és 
pura façana, un esforç inútil o, pitjor encara, un judici fariseu del germà que ha 
caigut”. 

En l‟homilia ha reiterat la contradicció que viuen com a religiosos en aquestes 
circumstàncies, tal com ja van apuntar en el comunicat de dijous. “Ens sentim 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/monjos-poblet-senten-avergonyits-adolorits
https://www.catalunyareligio.cat/ca/acusen-monjo-poblet-tocaments-menor
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profundament avergonyits perquè hem estat, al menys, pedra d‟escàndol per als 
creients i per als no creients, quan hauríem de ser sempre tant sols missatgers de 
pau i generadors de serenor”. 

“Al servei de la veritat” 
També ha dit que se senten “intensament adolorits perquè tal volta hem fet mal a 
un innocent, perquè tal volta hem fet mal a una família, perquè tal volta hem fet 
mal a tota l‟Església i a molta altra gent”. Un dolor que també senten com a 
fraternitat “perquè un germà nostre està essent investigat”. 

Com a responsable de la comunitat ha insistit en la plena disposició amb les 
autoritats judicials i eclesiàstiques per resoldre el cas. S‟ha mostrat obert “al servei 
de la veritat” que, ha dit, “és l‟única que ens pot fer lliures”. 

També ha parlat de misericòrdia per l‟afectat, seguint els principis evangèlics: “La 
misericòrdia també ha de prevaldre per a ell, acompanyant-lo espiritualment, 
procurant-li els mitjans per guarir les seves ferides, amb una defensa justa que ha 
d‟emparar-lo fins a una resolució definitiva”. 

L‟abat ha reiterat “el compromís i la voluntat decidida de lluitar contra tota mena 
d‟abusos a l‟Església” i també de fer del monestir de Poblet, “amb les oportunes 
mesures de prevenció, un lloc segur per tothom”. En aquest sentit, el monjo 
cistercenc s‟ha fet seves les paraules del papa Francesc en relació a la necessitat 
de protegir els menors dins l‟Església i d‟actuar amb transparència i amb voluntat 
de conèixer la veritat. Vilà considera que “cal preguntar-li sempre a Jesús amb 
seriositat i honestedat „què ens vols dir amb el que ha passat?‟”. 
Vídeo de la celebració amb l‟homilia completa: aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4571&v=pFNsRdbYNiM&feature=emb_logo
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RECÉS A L‟ABADIA DE MONTSERRAT 
DURANT EL MES DE JULIOL I AGOST 

 

URC |AGOST, 2021  

Aquest estiu entre el mes de juliol i agost ha tornat el recés a l‟Abadia de 
Montserrat organitzat per la Unió de Religiosos de Catalunya. El P. Bernat Juliol i el 
G. Antón Gordillo, conductors d‟aquesta nova trobada, fan una aproximació als 
conceptes clau que s‟ha treballat durant aquesta estada espiritual a l‟Abadia.  

G. Antón Gordillo: Un amor que traspua, els fruits de l‟Esperit Sant 

El G. Antón aprofundeix en l‟estimació de Déu. Un amor que “aporta actituds 
interiors i exteriors que anomena “els fruits de l‟Esperit Sant”. “Aquest fet de 
sentir-nos estimats ens dóna una gran alegria i goig, així com una pau interior 
especial”, explica. Tal com explica Gordillo, tota aquesta estimació rebuda, “ens 
porta a estimar-nos a nosaltres mateixos i estimar els altres”. De fet es manifesta 
amb la delicadesa del tracte, domini d‟un mateix, amb la solitud pensar en 
nosaltres i la resta de fruits de l‟Esperit Sant”. Respecte els fruits de l‟Esperit Sant, 
el benedictí concreta que parteix d‟aquest amor rebut de Déu, que porta a 
“observar la natura amb uns altres ulls, gaudir de la música i sentir els éssers vius”. 
“Ser capaços de veure en el nostre interior i en el de les altres persones que són 
fills de Déu i que per tant són dignes de ser estimats”, afegeix. 

https://abadiamontserrat.cat/
https://abadiamontserrat.cat/
https://abadiamontserrat.cat/
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MIRA EL VÍDEO 

 

P. Bernat Juliol: Set dies de la creació i al costat de Jesús 

En aquest recés el benedictí ha aprofundit en el primer capítol del Llibre del Gènesi 
i, especialment, sobre els set dies de la creació. El P. Bernat convida a fer la lectura 
d‟aquests set dies caminant paral·lelament en un “itinerari de progrés espiritual”. 
Amb aquest treball interior, que es realitza al llarg de la setmana, es permet als 
exercitants “renovar-se i créixer espiritualment”. “Es fa amb Sant Ambrós, Sant 
Agustí o Sant Basili”, afegeix.  

El P. Juliol exposa com amb aquests exercicis la lectura dels set dies creació es mira 
de llegir al costat de la vida de Jesús. “La vida de Jesús com si fossin set dies de 
recreació. Amb aquesta vivència es vol que es permeti recreació espiritual de la 
mateixa vida”. En aquest sentit, explica com es visualitza i es reflexiona en “allò que 
va fer Déu a l‟origen i com Jesús ho va recrear i fer de nou una altra vegada”. 

MIRA EL VÍDEO 

 

https://studio.youtube.com/video/6klHN1jSmLU/edit
https://youtu.be/hCRdbBKYlaU
https://youtu.be/hCRdbBKYlaU
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INICI DE L‟ANY IGNASIÀ, IGNATIUS 500 

 

JESUÏTES CATALUNYA  | Juliol, 2021   

El Superior General de la Companyia de Jesús el P. Arturo Sosa SJ ha destacat avui 
la importància cabdal que va tenir per a la Companyia de Jesús, l‟Església i el món 
l‟experiència que Ignasi de Loiola va viure, fa 500 anys, a la ciutat de Manresa. 

“Moltes de les característiques de la Companyia de Jesús i del que avui coneixem 
com a espiritualitat ignasiana depenen de Manresa”, ha dit durant l‟Eucaristia que 
s‟ha celebrat aquesta tarda al Santuari de la Cova Sant Ignasi, durant la qual s‟ha 
obert la Porta del Jubileu. Amb aquest gest Manresa se suma a l‟Any Ignasià 
#Ignatius 500 que commemora el 500 aniversari de la conversió d‟Ignasi i també 
de la seva arribada a la ciutat de Manresa. 

L‟Eucaristia ha estat concelebrada pel Superior Provincial de la Companyia de 
Jesús a Espanya, el P. Antonio España SJ i el Superior dels Jesuïtes de Manresa, el 
P. Lluís Magriñà SJ. El P. General també ha estat acompanyat pel seu Assistent per 
a l‟Europa Meridional, el P. Cipriano Díaz SJ. L‟acte ha comptat amb la presència de 
diversos representants institucionals, entre ells, l‟Alcalde de Manresa, Marc Aloy, la 
Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, i la 
directora general d‟Afers Religiosos, Yvonne Griley. 

Durant l‟Eucaristia el P. Arturo Sosa SJ ha beneit i inaugurat oficialment els mosaics 
del reconegut artista jesuïta Marko Rupnik que vesteixen el Santuari des de fa pocs 
mesos. Una obra artística impressionant de més de 550 metres quadrats. El Padre 

http://jesuites.net/es/los-mosaicos-de-marko-rupnik-transforman-el-santuario-de-la-cueva-de-san-ignacio-de-manresa
http://jesuites.net/es/los-mosaicos-de-marko-rupnik-transforman-el-santuario-de-la-cueva-de-san-ignacio-de-manresa
http://jesuites.net/es/los-mosaicos-de-marko-rupnik-transforman-el-santuario-de-la-cueva-de-san-ignacio-de-manresa
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General ha demanat que aquesta obra d‟art, formada per pedres procedents de tot 
el món, sigui una oportunitat de diàleg i reconciliació. 

En la seva homilia, el Superior General dels Jesuïtes ha assegurat que el llibre i 
l‟experiència dels Exercicis Espirituals “és segurament el millor que els jesuïtes i els 
hereus i amics d‟aquesta espiritualitat podem oferir als altres” i ha recordat que 
justament el seu origen i inspiració es troba a l‟estada d‟Ignasi a Manresa. 

El P. Arturo Sosa SJ ha destacat la importància que continua tenint avui la proposta 
dels Exercicis Espirituals i per tant, la necessitat d‟impulsar-ne la pràctica, el 
coneixement i la renovació, perquè “segueixen vigents avui més que mai”, ha dit. 

El màxim responsable dels jesuïtes també ha recordat que aquesta experiència no 
es pot entendre sense fixar-nos en com Ignasi va arribar a Manresa. Ho va fer com 
un captaire que vivia d‟almoines, ja que havia renunciat a tots els seus béns per 
poder seguir a Jesús i es presenta sense cap seguretat i vivint com mai la pobresa 
espiritual i material. “Això el transforma”, ha dit el P. Sosa, “i la seva manera de 
viure aquí es converteix en un punt de referència de les nostres necessitats 
espirituals i materials, i de la manera com les satisfem”.  

I es aquí també on resulta “un primer model d‟acompanyament que reiterarà Ignasi 
al llarg de la seva vida”, en l‟intercanvi amb altres persones, pobres, infants, 
religiosos,… Acompanyament a través de la conversa, que esdevé un element 
imprescindible en la missió de la Companyia de Jesús i que “segueix sent un 
instrument excel·lent que tenim a les nostres mans”. 

Ha estat a la part final de la celebració que s‟ha fet l‟obertura de la Porta del 
Jubileu. Es tracta de la porta que donava accés a la Santa Cova des de 1625 i al 
llarg de tres segles, fins a principis del segle XX. Ara està situada a l‟espai 
d‟acollida que uneix el Santuari i la Cova. Un cop oberta, alguns dels assistents, 
han pogut creuar la porta, com ho podran fer a partir d‟avui i durant tot un anys els 
pelegrins i les persones que visitin el Santuari. És un gest senzill però carregat de 
simbolisme, ja que és signe de reconciliació amb un mateix, amb Déu i amb els 
altres 
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LES CARMELITES DE LA CARITAT DE STA. 
JOAQUIMA VEDRUNA DEIXEN PUIGCERDÀ 

 

BISBAT URGELL | Juliol, 2021  

Les Carmelites de la Caritat (Sta. Joaquima Vedruna) de Puigcerdà, després de 167 
anys de presència al poble es veuen urgides per edat i pandèmia a deixar la 
Comunitat religiosa però mantindran la titularitat del Col·legi de l‟Escola Vedruna 
de Puigcerdà. 

El dia 24 de juliol l‟Arquebisbe d‟Urgell Mons. Joan-Enric amb Mn. David Codina, 
van rebre a la Casa del Bisbat de La Seu d‟Urgell la Gna. M. Antonia Martínez 
Reneses, Delegada de la Provincial, i va poder saludar personalment les 3 
religioses que fins ara formaven la Comunitat i que han pres la decisió dolorosa de 
retirar la seva presència a Puigcerdà, d‟acord amb el Consell General de la 
Congregació, a partir del proper mes d‟agost.  

L‟Escola “Vedruna Puigcerdà” continuarà depenent de la Fundació Vedruna 
Catalunya, en la titularitat, però les Religioses es traslladaran a altres comunitats i 
poblacions: Granollers la Gna. Maria Viñas; Caldes de Malavella la Gna. Maria 
Montgrony; i Berga la Gna. Conxita Segalà. 

El Sr. Arquebisbe va agrair la presència de la Comunitat Vedruna a Puigcerdà 
durant tants anys i va subratllar el valor de la vida consagrada i religiosa per al 
nostre món amb la seva presència, pregària, testimoni i intercessió. Va destacar el 
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valor de l‟obra educativa cristiana de l‟Escola que demanà que es pugui mantenir 
ben viva amb la valuosa col·laboració de la comunitat de professors i els pares dels 
alumnes, en estreta cooperació amb la Parròquia.Està previst que passat l‟estiu 
l‟Ajuntament de la Vila de Puigcerdà juntament amb la Parròquia i l‟Escola Vedruna 
duguin a terme un acte d‟agraïment i homenatge a les Religioses Vedrunes quan la 
situació sanitària així ho permeti. 
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SALVADOR CRISTAU ADMET A L‟ORDE DE 
VERGES A SRA. ALICIA GONZÁLEZ-NICOLÁS 
CERÓN 
BISBAT DE TERRASSA | Juliol, 
2021 
 

El passat diumenge 25 de juliol 
Mons. Salvador Cristau, 
Administrador diocesà, va admetre 
l‟Orde de Verges a Sra. Alicia 
González-Nicolás Cerón. La 
celebració va tenir lloc a la 
parròquia de Sant Martí de 
Cerdanyola del Vallès, on 
González-Nicolás Cerón va ser 
consagrada pel bisbe Cristau. 
 
Actualment a la diòcesi de 
Terrassa hi ha presencia de quatre 
verges consagrades. 
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ACTIVITATS DE LA CONFER 2021-2022 

 

 CONFER | Juliol 2021  

Comencem el nou curs 21-22 apostant per un camí de Vida animats per l‟Esperit 
del Senyor, des d‟accions concretes, en la presència, la proximitat i el compromís. 
En aquesta marxa complexa i dolorosa de pandèmia hem experimentat la força de 
Déu acompanyant a Àrees i equips de treball de la seu, a Regionals i Diocesanes, a 
les comunitats religioses i a tantes i diverses entitats i persones lliurades en 
desplegament de creativitat, possibilitant que la vida continués transitant la 
història.  

En aquest curs volem caminar més units que mai. I des de la comunió preguntar-
nos què vol Déu de nosaltres, de la CONFER, de la vida consagrada, avui. La 
pregunta ens condueix a un discerniment conjunt, assossegat i profund per a 
donar la millor resposta a Déu que ens va cridar -i ens continua cridant- i a les 
persones a les quals oferim la nostra vida. L‟Assemblea General se‟ns presenta 
com a espai privilegiat per a això: “Senyor, què vols de nosaltres avui?”. El “Projecte 
d‟enfortiment i viabilitat de la CONFER” que iniciem el curs passat, ens convida a 
continuar caminant junts, il·lusionats en un treball compartit, en la recerca d‟un 
millor i més adequat servei de la CONFER a la vida religiosa. 

Tres línies estratègiques, sorgides de la reflexió del Consell General de la CONFER, 
ens ajudaran a fer del nostre servei un projecte de vida comuna que, sens dubte, 
ens possibilitarà la dinamització d‟un treball coordinat i eficaç. Deixem a les mans 
del Senyor la nova trajectòria amb els seus desafiaments i respostes. Participem 
tots del sarment en terra, de la cura de la vinya, de la recol·lecció i de la celebració 
del nou vi, del Bon Vi. Ens acompanyes? PROGRAMA 

https://www.confer.es/noticias/programa-de-actividades-de-la-confer-2021-2022
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