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Classe de llengua a Migra Studium 

 

 

 

TESTIMONIS DE 
SERVEI, UNA LLUM 
ENMIG DEL MÓN 
Llorenç Puig | Secretari general de l’URC 

Hem celebrat aquesta setmana la Jornada 
Mundial del Migrant i Refugiat. És bonic 
veure a gran quantitat d'entitats 
relacionades amb les nostres 
congregacions treballen per aquestes 
persones i que creen llaços de fraternitat 
amb les persones migrades i refugiades 
que tan coratjosament lluiten per fer-se un 
futur a casa nostra.  

Penso que el testimoni de servei i 
compromís d’aquestes entitats són una 
llum que fa claror en el nostre món tan 
insolidari i ferit alhora.   
 
Però també podem mirar agraïdament 
tantes comunitats de religioses i religiosos 
que creen fraternitat amb persones 
refugiades o migrants a la pròpia 
comunitat. No només es fa, doncs, un 
servei, sinó quelcom més: un testimoniatge 
de fraternitat viscuda en el dia a dia. Com 
diu el lema d’aquesta jornada, gràcies a 
aquestes iniciatives institucionals i 
comunitàries ajudem a fer “un nosaltres 
més gran”.   
 
Tant de bo ho fem decididament, 
joiosament, i deixant que la crida del 
Senyor a ser més germans ens ajudi a 
créixer en fer aquest’nosaltres més gran’.  

https://migrants-refugees.va/es/jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
https://migrants-refugees.va/es/jornada-mundial-del-migrante-y-del-refugiado/
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CONEIX ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE LA 
UNIÓ DE RELIGIOSOS (II) 

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. ASUNCIÓN 

MATÓ 
VOCAL DE LA JUNTA DE L’URC 

Filles de Maria Auxiliadora.  

Em considero realista, 
esperançada, amb moltes 
ganes de donar resposta i 
amb molta necessitat de 

l’ajut de les altres persones. 

 



30 de setembre, de 2021 
HOREB 

561  

 

4 

 

 

 
EDUARD REY 
PRESIDENT DE L’URC 

Franciscà caputxí. Ministre 
Provincial dels Caputxins de 

Catalunya i Balears. 

 
Sóc frare des del 1997, i he 
passat la major part de la 

meva vida a Arenys de Mar, 
primer formant-me jo i 

després fent de formador. 
M’he dedicat a la catequesi, 
a l'acompanyament del terç 

orde franciscà i a l'acolliment 
d'immigrants. 

 

 

Què somies per la vida 
religiosa? 

Enmig d’una cultura en què Déu sembla 
haver estat esborrat del llenguatge, 

del pensament, de la vida quotidiana, del 
discurs públic, somio una VR capaç de 

crear àmbits on parlar de Déu a l'estil de 
Jesús sigui possible i es pugui proposar 

també als altres, una VR que 
veritablement visqui i s'expressi d'una 

manera que no es pugui entendre sense 
Déu, que posi amb la seva existència un 
interrogant a l'agnosticisme ambiental (a   

vegades agressiu) que respirem a la  
atalunya actual. 

 

Què et preocupa? 

Dues coses bàsicament: que en una 
època de reducció a nivell vocacional 

el volum d'unes obres pensades en un 
context on es tenien moltes més forces no 

ens acabi ofegant o, el que és pitjor, 
convertint-nos en empresaris. Que una 

mirada massa mediàtica sobre les nostres 
accions de caràcter més social (que són, 

en certa manera, les més fàcils de 
"vendre" al nostre món secularitzat) no  

ens faci caure en la temptació d'amagar la 
referència a Déu com allò que realment 

dona sentit a tot plegat. 
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Quin paper voldria que la urc 
jugués avui? 

Agafant la imatge del teatre, crec que 
l'URC, més que representar cap paper, ha 

de moure's entre bastidors, oferint a la 
vida religiosa a Catalunya un espai de 

formació, de diàleg, de coneixença 
mútua... que ajudi els religiosos i 

religioses de Catalunya a viure de manera 
més plena la vocació rebuda.   

Saber trobar i posar en acte el paper que, 
des del propi carisma, Déu mateix els 

inspiri i els mogui a representar. 
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LOYOLA: COMPARTINT CAMÍ EN LA 
PASTORAL AMB JOVES 

 

CONFER | 29 de setembre, 2021  

Del 23 al 26 de setembre ha tingut lloc a Loiola una nova edició de la "Trobada de 
Delegats i Responsables de Pastoral Juvenil" (PJ) d’Espanya. L’ha organitza per la 
Subcomissió Episcopal per a la Joventut i Infància de la Conferència Episcopal 
Espanyola. 

Camí compartit 

Aquesta convocatòria convoca tots aquells que coordinen i animen la Pastoral amb 
joves des de les diòcesis, congregacions i moviments d'àmbit nacional, en un intent 
d'avançar en un camí compartit. 

En aquesta edició van participar representants de 48 diòcesis, 39 congregacions i 
14 moviments, sumant més de 120 participants. Acollint una invitació de la 
Companyia de Jesús el lloc triat va ser Loiola, en l'any en què es commemora el 
500 aniversari de la conversió de Sant Ignasi. 
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Programa 

La Trobada va començar amb un matí de retir, animada pel P. Abel Toraño SJ. A la 
resta de el temps hi va haver moments per a la pregària, la reflexió i el diàleg, 
embolicat en un ambient cordial de convivència. Els principals temes treballats van 
ser la presentació del "Document preparatori" per al nou Projecte Marc de PJ a 
Espanya; i la "pastoral poscovid", a partir d'una publicació recent del grup de 
"Diàlegs sobre Pastoral amb Joves".  

També hi va haver temps per presentar les iniciatives que estan actives en el camí 
comú de la PJ a Espanya: Trobada de músics catòlics contemporanis, curs de 
primer anunci "Despertant evangelitzadors", Trobada nacional d'Equips de PJ 
sobre "Processos formatius", la "Peregrinació Europea de Joves "amb motiu de 
l'Xacobeo (PEJ22), així com les primeres previsions per unir-nos a la JMJ de Lisboa 
en 2023. 

Diverses d'aquestes accions conjuntes es coordinen des del "Consell nacional de 
Joventut" en què participen activament dos membres de l'Equip de Reflexió de 
l'Àrea de PJV de la CONFER, així com el Salesià que dirigeix el seu Centre nacional 
de PJ i la coordinadora de el Departament de Pastoral d'Escoles Catòliques. La 
creixent participació dels delegats de les Congregacions en aquesta cita anual és 
un signe d'el desig de compartir camí en la Pastoral amb joves al país. 
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JUAN CARLOS MARTOS, DIRECTOR DEL 
CENTRE D’ESPIRITUALITAT CLARETIANA 

CLARETIANS | 27 de setembre, 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”. 

El superior general de la congregació dels 
Missioners Claretians, Mathew 
Vattamattam, ha nomenat nou director 
del Centre d’Espiritualitat Claretiana de 
Vic (CESC) al claretià Juan Carlos Martos. Fins 
ara, el director era Carlos Enrique Sánchez 
Miranda, recentment nomenat nou consultor 
general i prefecte general d’espiritualitat. 

Martos, membre de la Província de Fàtima, neix 
a Jaén el 5 de març de 1956. Fa la seva primera 
professió el setembre de 1975. És ordenat 
sacerdot el 17 d’abril de 1982. Formador de 
missioners, és també professor de l’Institut de 
Teologia de la Vida Religiosa a Madrid i del 
Claretianum de Roma. Es dedica a l’animació de 
la pastoral vocacional de la congregació com a 
secretari general amb residència a la Cúria 
General dels Claretians a Roma durant 12 anys. 
El 2016 és destinat al Centre Fragua de Los 
Negrales (Madrid) com a director del centre. 
També es dedica al ministeri de la predicació 
d’exercicis espirituals a seminaristes, 
consagrats i sacerdots. 

 

 

 

http://www.claret.org/en/fr-juan-carlos-martos-paredes-cmf-new-director-of-the-center-of-claretian-spirituality-cesc/
https://www.cescvic.org/ca/
https://www.cescvic.org/ca/
https://claretpaulus.org/ca/2021/09/01/nou-govern-general-missioners-claretians/
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Martos també és autor de diversos articles 
sobre vida religiosa, formació i pastoral 
vocacional. Ha publicat Obrir el cor. Animació 
vocacional en temps difícils i formidables, editat 
per Publicaciones Claretianas de Madrid. Es 
tracta d’un manual de fitxes de formació 
d’animadors vocacionals amb motiu del 50è 
aniversari de la Conferència Espanyola de 
Religiosos.  
 
També ha publicat llibres com Paraules contra 
el desànim (2013), Déu no és un spray (2016) 
i Deu coses que diu el papa Francesc sobre la 
vocació (2016). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.claretianum.org/pagina.php?a=10a&id=602
https://www.claretianum.org/pagina.php?a=10a&id=602
http://www.publicacionesclaretianas.com/
https://www.claret.cat/catalogos/buscar?ver_mas=Veure+m%C3%A9s&buscar=juan+carlos+martos
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LA BEATIFICACIÓ A MANRESA DELS TRES 

MÀRTIRS CAPUTXINS SERÀ EL 6 NOVEMBRE 

 

BISBAT DE VIC | 23 de setembre, 2021 

El dissabte 6 de novembre és la nova data de la celebració de la beatificació dels 
tres màrtirs caputxins assassinats a Manresa l’any 1936 per la seva condició 
religiosa. Prevista inicialment pel 14 de novembre del 2020, els organitzadors van 
ajornar la celebració per la situació de propagació de la pandèmia durant la tardor 
de l’any passat. Els frares Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant 
Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona seran beatificats com estava previst 
a la basílica Santa Maria de la Seu de Manresa a les 11 del matí. La missa de 
beatificació serà presidida pel Cardenal Prefecte de la Congregació per les Causes 
dels Sants, Mons. Marcello Semeraro. 

En la Glossa d’aquest diumenge, el bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, destacava 
que “la nostra diòcesi acollirà, per primera vegada en els temps moderns, una 
beatificació” i que en el testimoni dels nous beats “tenim un exemple de fidelitat 
que ens encoratja a tirar endavant, malgrat les dificultats que trobem en el nostre 
camí de fe”. 

Beat vol dir en llatí “feliç”, “benaurat”. L’Església, en declarar una persona com a 
beata, reconeix en ella –de manera oficial– un model de vida i algú a qui acudir 
perquè intercedeixi davant Déu i en permet el culte públic. Quan la devoció a un 



30 de setembre, de 2021 
HOREB 

561  

 

11 

 

beat s’estén més enllà de l’àmbit local, en la majoria dels casos, es procedeix a 
l’inici del procés de canonització, per a declarar-lo sant. 

El procés de beatificació d’aquests caputxins començà a la diòcesi de Vic el 18 
d’abril de 1955: fou tramès a Roma l’any 1962 i fou prosseguit i completat entre 
els anys 1997 i 2005. Finalment, el 24 de gener del 2020, el papa Francesc 
aprovava de manera oficial la seva beatificació. Que se celebri a Manresa, i no a 
Roma, és fruit de la decisió del papa Benet XVI de traslladar aquestes cerimònies 
a les diòcesis per tal d’apropar el testimoni dels beatificats a l’Església local. 

Fra Benet és el nom de religiós de Josep Domènech i Bonet, nascut a Santa 
Coloma de Gramanet el 1892. Fundador dels “Amics del cant gregorià” i mestre de 
novicis a Manresa. Fou un caputxí modèlic, de tarannà ascètic, i un exemple de vida 
consagrada, que sabia exigir –amb fermesa i dolcesa– als seus novicis el seu 
progrés espiritual. Fra Benet fou detingut el 6 d’agost del 1936 per uns milicians 
que l’escarniren i el torturaren i, finalment, l’assassinaren el dia 7 d’agost 
d’aquest mateix any. 

Fra Domènec de Sant Pere de Riudebitlles és el nom de religiós de Joan Romeu i 
Canadell, nascut a Sant Pere de Riudebitlles el 1882. Mogut per uns forts ideals 
missioners, el 1917 fou enviat a l’Amèrica Central on, durant 17 anys, treballà 
pastoralment a Cartago (Costa Rica) i a Managua (Nicaragua). Després d’un 
apostolat molt intens, el 1930 retornà a Catalunya força malalt i visqué la darrera 
etapa de la seva vida al convent de Manresa, agraciat amb una fama de religiós bo 
i exemplar, observant i molt sacrificat. En esclatar la revolta, fou identificat i 
detingut com a eclesiàstic a casa d’uns parents, on havia estat acollit, i –confessant 
la seva condició religiosa– fou assassinat el 27 de juliol de 1936. 

Fra Josep Oriol de Barcelona és el nom de religiós de Jaume Barjau Martí, nascut a 
Barcelona el 1891. El Pare Josep Oriol s’ordenà sacerdot el 1915 i es dedicà a la 
predicació, atenció al confessionari, direcció espiritual i, també, a la recerca 
històrica. Preparà l’edició del Chorale Psalterium, obra monumental que rebé els 
elogis del papa Pius XI. El P. Oriol i el reverend Pere Vintró foren els primers en 
morir assassinats a Manresa per la seva condició religiosa el dia 24 de juliol del 
1936. El P. Oriol havia trobat refugi en una casa veïna al convent, i 
celebrava clandestinament la Santa Missa i també visitava i administrava 
clandestinament els sagraments. Fou en una d’aquestes perilloses sortides que fou 
descobert i detingut. Després de manifestar-se religiós, va ser insultat i assotat 
mentre ell perdonava els seus botxins. Finalment, fou assassinat als afores 
de Manresa. 
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Frares caputxins 

 
Els frares caputxins són una branca de l’Orde Franciscà, fundat per sant Francesc 
d’Assís a Itàlia en el segle XIII. Sant Francesc volia viure seguint l’evangeli de Jesús, 
en pobresa i fraternitat. Els caputxins són presents a Catalunya des de 1578. Han 
tingut convent a Manresa entre 1582 i 2007, amb els parèntesis forçosos de 
l’exclaustració al s. XIX i la guerra civil. 
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NOU CONSELL PROVINCIAL DE LES 
RELIGIOSES DE L’ASSUMPCIÓ 

 

CONFER | 22 de setembre, 2021  

La General de les Religioses de l’Assumpció, germana Rekha Chennattu, va 
renovar el mes de juliol a la Provincial d’Espanya, Cecilia Manrique Campillo per 
tres anys. Fa uns dies s’ha nomenat al nou Consell Provincial: Mª del Carmen 
Escribano García-Bosque, Mª Asunción Miguel Larrieta i Ana Isabel Alonso San 
Martín, que ajudessin a l’animació de la Província. 

Les Religioses de l’Assumpció van ser fundades el 30 d’abril de 1839 a París, per 
santa M. Eugenia de Jesús i tres germanes. Des de llavors, germanes de 
nombrosos països, se senten cridades a viure l’Evangeli segons el carisma de 
l’Assumpció en comunitat internacional. 

La seva vida transcorre entre l’oració personal i comunitària; la vida fraterna i la 
missió d’educació. L’Església els ha confiat una missió d’educació transformadora 
de la persona i de la societat des dels valors de l’Evangeli. Dediquen tota la seva 
vida a donar a conèixer i fer estimar a Jesucrist i a la seva Església, i així estendre el 
seu Regne, glòria de Déu i felicitat de la humanitat. 
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TROBADA EN LÍNIA SOBRE LA PASTORAL 
2021 DE LA PURESA DE MARIA 

 

PURESA DE MARIA | 21 de setembre, 2021 

Les germanes responsables dels diferents grups de pastoral d'Espanya de la 
congregació Pureza de Maria, es van reunir, de manera online, el passat 18 de 
setembre de 2021. Van ser convocades sota el lema "somiem el més gran, i acollim el 
més petit". 

1er moment de la trobada de pastoral 2021 

La trobada es va desenvolupar al llarg del matí de dissabte. Van comptar amb la 
presència de la germana Elisa Anglès, Superiora General de Puresa de Maria, qui els va 
dirigir unes paraules. Amb el seu discurs Elisa Anglés les va animar en la missió que els 
ha confiat la Congregació: a portar Jesús als infants i joves. 

La Germana Elisa els deia: "Parleu de Jesús, parleu amb paraules, parleu amb el vostre 
ser. Parleu amb el vostre tracte amable, amb la vostra serena atenció, amb el vostre 
treball en sinodalitat, cuidant el fràgil, atentes a tots". 

Després de les paraules de la germana Elisa, van tenir un temps d'oració. En aquest 
moment van poder fer ressò de l'Evangeli, reflexionar i compartir les llums i ombres 
que apareixen en el camí de l'evangelització. 
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2n moment de la trobada 

A la segona part de la trobada van fer memòria agraïda de tot el que van viure en el 
curs anterior, van compartir iniciatives i experiències que puguin enriquir-i ajudar-los 
en la missió.  

Després de recordar el molt que s'ha anat realitzant malgrat les circumstàncies, en 
aquesta segona part de la trobada van tenir l'oportunitat de posar-se en marxa i 
començar a somiar amb diferents activitats pastorals que permetin que els nostres 
nens i joves se sentin acompanyats i tinguin espais i temps per trobar-se amb Jesús. 
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 “A LA CASA DE LA MISERICÒRDIA DE 
REUS TREBALLEM PER LA PROMOCIÓ 
AUTÒNOMA DELS RESIDENTS” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 20 de setembre, 2021  

Mentre dura la conversa amb la directora, el timbre de la porta no para de sonar. 
Els residents entren i surten i fan encàrrecs. Veïns i comerciants contacten amb la 
casa per portar-hi menjar i queviures. El veïnat del centre de Reus se la sent seva. 
És, sens dubte, un equipament plenament integrat al barri i a la ciutat. 

L’any vinent, la Casa de Misericòrdia celebrarà un quart de segle de vida essent un 
lloc de consol i esperança al cor de Reus: “El 2022 farem 25 anys i d’alguna 
manera ho celebrarem. Sobretot seguirem donant als reusencs que estan al carrer 
l’oportunitat d’una llar”, apunta la religiosa Teresa Maria Masdeu. 

La Casa de Misericòrdia és al centre històric de Reus, al bell mig del carrer de 
l’Hospital. Un espai històric ben especial. És la casa on nasqué Isabel Besora, la 
pastoreta a qui se li presentà la Mare de Déu, i avui és llar d’acollida i d’esperança 
per als que ho han perdut tot. 

La coneixem de la mà de Teresa Maria Masdeu (Reus, 1954). És germana de la 
consolació, infermera amb experiència en el món educatiu i directora de la casa des 
de fa 3 anys. Aquesta religiosa reusenca és l’ànima d’un espai que dona aixopluc a 
una vintena llarga de persones sense casa ni família. Avui dia és l’únic equipament 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/teresa-maria-masdeu
https://www.casa-misericordia.org/
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d’acollida de llarga estada de les comarques tarragonines i l’any 2020 va ser 
guardonat amb un dels premis Imprescindibles atorgats pel Canal Reus amb el 
suport de vermuts Miró. 

A les cunetes dels camins 

L’any 1992, l’Assemblea de Cristians de Reus fa la proposta de crear un centre per 
acollir reusencs sense llar. Un cop fet realitat aquest projecte, la Casa de 
Misericòrdia, els germans franciscans de la Creu Blanca se’n fan càrrec fins al 
2018, quan abandonen la ciutat per la manca de vocacions que afecta bona part 
dels ordes religiosos. 

Davant la necessitat d’una congregació que n’assumís la direcció, el prior de Reus 
va pensar en les germanes de la Consolació. Ho explica Teresa Maria Masdeu: “El 
Prior va llegir el nostre capítol general que tenia per lema ‘Ser a les cunetes dels 
camins’ i ens va telefonar per si podíem assumir-ne la gestió”. La mare provincial 
va dir-li que sí i va demanar a Masdeu que en fos la directora. “No podíem dir que 
no perquè atendre aquesta gent forma part del nostre carisma i perquè la nostra 
fundadora, Maria Rosa Molas, era de Reus”. 

“Sense els treballadors, voluntaris i el patronat això no tiraria endavant” 

La Casa de Misericòrdia fa acolliments de llarga estada, no és un alberg d’acollida 
temporal. Les vint-i-quatre persones que hi viuen venen derivades per diferents 
organismes que, juntament amb la direcció de la Casa, han estudiat i planificat la 
seva acollida: “A la Casa de la Misericòria no només atenem aquell qui necessita un 
lloc per viure, sinó que treballem per la promoció autònoma dels residents, 
possibilitant la seva inclusió de nou dins la societat de la manera més integradora 
possible i sempre vetllant per la seva dignitat”, explica la directora. 

L’equipament històric, al número  41 del carrer Hospital, compta a la planta baixa 
amb recepció, bugaderia, despatx i sala d’estar. A la primera planta hi ha el 
menjador i la cuina mentre que a les plantes superiors hi trobem les habitacions, 
una terrassa i la capella. 

La casa és titularitat de la Fundació Mare de Déu de Misericòrdia i el seu patronat 
s’encarrega de cercar els fons per al seu sosteniment. Un equip de sis treballadors 
du a terme les principals tasques de neteja i els àpats sota la coordinació de la 
germana Teresa Maria Masdeu. Ella forma part de la comunitat de l’escola Maria 
Rosa Molas de Reus, formada actualment per 6 germanes, moltes de les quals 
també col·laboren amb la casa. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/casa-misericordia-reus-guardonada-com
http://www.consolacion.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/petjades-maria-rosa-molas-reus-continuen
http://www.mariarosamolas.org/
http://www.mariarosamolas.org/
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A part, cal destacar la quinzena llarga de voluntaris que donen atenció, suport i 
companyia als residents per a promoure les seves relacions socials i la seva 
autonomia, i ajudant-los a fer gestions davant l’administració, tràmits sovint 
complexos. 

La Covid passa de llarg 

El confinament i la situació de pandèmia en determinats entorns no és fàcil i per 
això tampoc ho va ser a la Casa de Misericòrdia. Teresa Maria Masdeu, malgrat tot, 
en fa una valoració positiva: “Gràcies  a Déu no hem tingut COVID a la Casa. Vam 
tancar tres mesos amb els residents a dins. L’experiència va ser difícil i complicada 
però alhora enriquidora”. 

I és que el confinament va comportar també una major corresponsabilitat en el dia 
a dia, unes tasques que han continuat fins avui: “La COVID ha ajudat a les 
relacions entre residents, col·laborant més en les feines de la casa. Ara, els 
voluntaris segueixen col·laborant però des de l’exterior, per evitar al màxim els 
contactes estrets”. 

Una congregació lligada a la ciutat 

D’ençà que les germanes de la Consolació gestionen la Casa de Misericòrdia, 
aquesta congregació catalana estesa avui per tot el món manté una triple 
presència a Reus. En l’àmbit de l’ensenyament, gestionen l’escola Mare Rosa 
Molas, pel que fa a l’àmbit sanitari, la congregació té a la ciutat una infermeria per a 
les germanes més grans i en l’àmbit social, gestionen la casa de Misericòrdia. La 
seva fundadora, Rosa Molas, canonitzada l’any 1988, va néixer a Reus l’any 1841 i 
al mateix carrer de l’Hospital hi va iniciar la seva vida consagrada. L’any 1857 va 
fundar les Germanes de la Consolació, una congregació formada actualment per 
unes 500 germanes. 
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REUS ACOMIADA LA COMUNITAT DE LES 

FILLES DE SANT JOSEP 

 

ARQUEBISBAT TARRAGONA | 20 de setembre, 2021   

Després de la comunitat de germanes Carmelites Missioneres Teresianes, aquest 
diumenge, dia 19 de setembre, la ciutat ha dit adéu a les Filles de Sant Josep amb 
una eucaristia celebrada a l’església parroquial de Sant Josep Obrer. La missa ha 
estat presidida per Mn. Evarist Gómez, rector de la parròquia, i concelebrada per 
Mn. Josep Moreno i assistida pel diaca Mn. Estanislau Figuerola. També s’ha 
comptat amb la participació de l’alcalde de la ciutat. 

Amb molt d’agraïment, però també amb tristesa i dolor, les germanes s’acomiaden 
de la ciutat després de trenta anys de servei a Càritas o la Fundació Josep Pont i 
Gol. Per manca de vocacions, les cinc germanes que restaven a la comunitat seran 
destinades a diferents comunitats d’arreu de Catalunya. La parròquia i la ciutat els 
ha volgut agrair amb aquesta eucaristia el seu lliurament i servei, un carisma que 
romandrà en la memòria de molts.  

La intuïció dels fundadors d’aquesta Congregació, Francesc Butinyà i Isabel de 
Maranges, i la seva aportació a la vida de l’Església, nascuda de la seva 
contemplació de Jesús en la vida oculta de Natzaret, és que el treball humà, ben 
lluny de ser una carregada pesada és un do, un lloc especial de trobament amb 
Déu, font de creixement personal i ocasió de trobament fratern.  
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FRA JOAQUÍN ZURERA RIBÓ NOU MINISTRE 
PROVINCIAL DELS FRARES FRANCISCANS 
FRANCISCANS  | 22 de setembre, 
2021 
 

Els germans capitulars, reunits en 
el Real Monestir de Santa María de 
Guadalupe i il·luminats per 
l’Esperit Sant, han elegit com a 
Ministre provincial a Fra Joaquín 
Zurera Ribó. 

Agraïm la disponibilitat del nou 
ministre i preguem al Senyor li guiï 
en les seves decisions per a dur a 
terme la labor encomanada pels 
germans. Que la Mare de Déu i El 
nostre Seràfic Pare San Francisco, 
l’acompanyin en el seu camí i 
l’il·luminin per a portar a bon port 
la missió rebuda. 

El Capítol continua fins dissabte 
dia 25 de setembre. A més dels 
informes i temàtica del Capítol s’ha 
d’elegir també el Vicari Provincial i 
cinc consellers que formaran 
l’equip de Govern que haurà 
d’acompanyar els gairebé 300 
frares que formem la Província 
Franciscana de la Immaculada de 
la Península Ibèrica. 
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ELS FRANCISCANS DE LA PROVÍNCIA DE LA 
IMMACULADA CELEBREN CAPÍTOL 

 

FRANCISCANS | 19 de setembre, 2021  

Amb serenitat i esperança, els frares de la Província de la Immaculada Concepción 
(OFM Franciscans) es disposen, Déu mitjançant, del 20 al 25 de setembre, celebra 
el seu Capítol provincial en el Real Monestir de Guadalupe, província de Càceres. 
Ajornat en tres ocasions a causa de la pandèmia, aquest Capítol fa el número II des 
de la fundació de la nova entitat, executada l’1 de gener de 2015 per fusió de sis 
províncies i una custòdia.  

El territori actual de la Província de la Immaculada Concepción comprèn les 
províncies civils d’Albacete, Alacant, Almeria, Àvila, Badajoz, Barcelona, Càceres, 
Cadis, Castelló de la Plana, Ceuta, Ciudad Real, Còrdova, Conca, Girona, Granada, 
Guadalajara, Huelva, Osca, Jaén, Las Palmas, Lleida, Logronyo, Madrid, Màlaga, 
Mallorca, Múrcia, Santa Cruz de Tenerife, Segòvia, Sevilla, Tarragona, Terol, Toledo, 
València i Saragossa i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Fora d’Espanya té 
un convent a Roma i missions en Contamana (el Perú).  

Els més de 280 frares estan avui distribuïts en 48 fraternitats, amb una destacada 
labor pastoral i social, i 6 infermeries; tenen encomanades 37 parròquies i diversos 
santuaris, algun d’àmbit internacional, cases de retir i d’espiritualitat; assisteixen a 
diverses federacions de monestirs de monges (OSC, TOR, OIC), a nombroses 
fraternitats de franciscans seculars (OFS); regenten 14 col·legis, l’Institut teològic 
de Múrcia i el Col·legi Major Cardenal Cisneros a Granada; conserven i gestionen 
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un important patrimoni cultural, històric-artístic i bibliogràfic, i serveixen a l’Església 
universal a Roma, Moçambic i Terra Santa. Al present Capítol estan convocats 47 
vocals, que elegiran al Ministre i al Vicari provincial per a un sexenni i a cinc 
Definidors o Consellers provincials per al pròxim trienni.  

Amb les eleccions tenen com a temes d’estudis: la revitalització i la reestructuració 

de la Província, així com la cura dels frares majors i malalts. Al fil dels informes de 

les Secretaries per a les Missions i l’Evangelització i per a Formació i els Estudis, el 

Capítol prendrà importants acords per a la vida i missió dels germans amb 

projecció durant els pròxims anys.  
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L’APLEC DEL MAS CLARET RECORDA EL 
CORATGE I LA CONFIANÇA DELS MÀRTIRS 
CLARETIANS 
 

 

CLARETIANS | 19 de setembre ,2021  

La família claretiana ha celebrat aquest diumenge 19 de setembre la 77a edició de 
l’Aplec al Mas Claret, a la Segarra. Després que l’any passat no es pogués 
celebrar a causa de les restriccions per la pandèmia de la Covid-19, enguany hi han 
participat una setantena de persones vingudes de diferents indrets de Catalunya. 

Després de la benvinguda, s’ha començat el viacrucis passant pel mateix camí que 
van fer els missioners màrtirs del Mas Claret. El cant dels goigs dels màrtirs 
claretians ha marcat l’inici del camí. La processó ha constat de quatre estacions 
on s’han recordat els claretians Joan Mercer Soler, Marcel·lí Mur Blanch, Jaume 
Payàs Fargas, Marià Binefa Alsinella, Josep Capdevila Portet, Casto Navarro 
Martñinez, José Arner Margalef, Julio Aramendía Urquía i Josep Puigdesens Pujol. 

En cada una d’aquestes s’ha recordat als claretians amb el record dels fets i 
diverses pregàries. 

https://claretpaulus.org/ca/2020/09/12/suspesa-celebracio-aplec-mas-claret-2020-coronavirus/
https://claretpaulus.org/ca/2020/09/12/suspesa-celebracio-aplec-mas-claret-2020-coronavirus/
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/09/Aplec-Mas-Claret-2021-Viacrucis-i-Eucaristia.pdf
https://claretpaulus.org/wp-content/uploads/2021/09/Aplec-Mas-Claret-2021-Viacrucis-i-Eucaristia.pdf
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Finalment, el viacrucis ha arribat al lloc on els màrtirs claretians del Mas Claret van 
ser afusellats el 1936. Allà s’hi ha celebrat l’eucaristia presidida pel missioner 
claretià Raymundo Adormeo, vicari de la nova Província Claretiana de Sant Pau. 

“Els màrtirs ens conviden al coratge i a la confiança, han afrontat l’adversitat i ens 
mostren que no cal que tinguem por de les oposicions, de les crítiques, de la derisió 
o de l’agressivitat”, s’ha subratllat en l’homilia. 

“Que ells ens ajudin a viure la nostra fe amb coratge, arrelats en Crist i amb 
audàcia en aquest moment de la història. Els màrtirs ens interpel·len, per a veure si 
estem disposats a lliurar-nos fins al final. En ells s’ha demostrat que l’amor és més 
fort que la mort. Ningú podrà impedir-nos estimar fins a donar la vida pel Senyor i 
pels germans”, ha conclòs el missioner claretià. 

Acabada l’eucaristia, hi ha hagut un agraïment per a tots els participants i 
col·laboradors i un petit refrigeri. 

El proper aplec serà el tercer diumenge de setembre del 2022. 
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