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 “VIURE MONAQUISME AL 
S. XXI DEMANA UN 
EQUILIBRI ENTRE ALLÒ 
FONAMENTAL I ELS 
COSTUMS” 
M. Àngels Cornellà | Abadessa del Monestir de 
Santa Maria de Valldonzella  

Molt senzillament com correspon a la meva vida i 
caminant al costat de les meves  germanes, a 
prop dels meus familiars, amics i totes les 
persones que s’apropen al  Monestir rebo aquest 
càrrec (servei) amb agraïment.  

La responsabilitat de l’abadessa és estimular la 
marxa endavant de la comunitat i  fomentar la 
comunió entre les germanes. Tant per mi com 
per les meves germanes,  el discerniment, 
l’esperit de misericòrdia, una bondat de cor 
inesgotable, són dons  insubstituïbles.  

El dia a dia del Monestir esdevé viure en pregària 
i treball, com tots els cristians;  nosaltres com a 
resposta a la vida monàstica cistercenca que 
hem escollit. Qui  realment porta la comunitat és 
Jesucrist amb la seva Paraula, perquè únicament 
és  ell qui ens uneix. Les persones som diferents 
però hem de fer camí sense deixar  ningú 
enrere.  

La meva comunitat és petita i amb germanes 
d’avançada edat -com tantes d’altres  
comunitats, avui-. Tot i aquesta realitat en el meu 
interior no perdo l’esperança, que  vindrà un 
reveniment i jo hi vull ser per formar-ne part.  
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Viure en el segle XXI aquesta aventura del 
monaquisme ens demana trobar un  equilibri 
entre lo fonamental i els costums que s’han anat 
adquirint amb els segles  passats i que avui ja no 
tenen raó de ser, hem perdut temps que no 
podem recuperar. El canvi social, tecnològic, els 
efectes de la globalització, etc. ha estat més 
ràpids que la nostra adaptació. Les portes 
tancades ofeguen, empobreixen, maten.  

Feina de destriar el jull del blat.  

La dona ha estat la gran víctima d’això. Ara 
tenim la responsabilitat de passar a les  noves 
generacions les eines necessàries per reeixir en 
aquesta opció de vida i alhora  escoltar i 
aprendre d’elles tota la novetat del moment 
present. Ens hem de fer  entendre, ja que usem 
unes paraules que no arriben a ningú, llenguatge 
caduc i per  tant missatge perdut.  

Com a dones d’església optar pel monaquisme 
avui és difícil quan ensopeguem en  la realitat de 
trobar-nos que no som considerades persones 
de ple dret com ho són  els homes. No veig cap 
raó perquè no sigui així, i per les joves (i no tan 
joves) això  és un obstacle real.  

Sabem que la tribulació engendra la paciència; la 
paciència, virtut provada; la virtut provada, 

esperança, i l’esperança no falla. 

Dietrich Bonhoeffer. 
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EN COMIAT D’UN BON AMIC, EL BISBE TONI 

 

Fra Eduard Rey, President de l’URC | 15 de febrer, 2022 

Mentre escric aquestes línies, a la Catedral de Barcelona estan fent les exèquies 
de Mons. Antoni Vadell, el Bisbe Toni, com ens havíem acostumat a dir-li. 
Malauradament no hi he pogut assistir. Acompanyant les peregrinacions a Assís i a 
Loiola de la Delegació de Joventut de Barcelona havíem compartit trossos llargs de 
camí, parlant una mica de tot, però aquests dies em ve a la ment especialment un 
record. Era els dies següents a la sentència del procés. Davant del convent de 
Pompeia hi havia contenidors cremant. Sona el telèfon, i era ell. La conversa va ser 
llarga. Per què em ve especialment aquest moment? Potser perquè hi vaig captar 
un desig molt sincer i molt netament pastoral d’anar a fons i de comprendre la terra 
i la gent entre la que havia estat enviat, amb els nostres matisos, ferides, anhels i 
contradiccions. 

El Bisbe Toni era un home de mirada positiva, i que irradiava amistat al seu voltant. 
En una d’aquelles peregrinacions, els joves van fer unes imitacions l’últim vespre. 
D’ell destacaven, amb molta gràcia, que sempre deia “Molt bé!”. Valorava molt 
positivament la presència de religiosos en aquestes activitats amb els joves, 
perquè considerava que era important fer conèixer i estimar la vida religiosa com 
una part essencial de l’Església i un possible camí vocacional. 

Bisbe Toni, no sabem per què el Senyor se t’ha endut tan aviat, i et trobarem a 
faltar. Però sabem que allà on ets et recordaràs de Barcelona, de Mallorca i de 
tanta i tanta gent amb noms i cognoms que t’hem sentit a prop com a pastor i com 
a amic. Descansa en pau. 

Fotografia: Arquebisbat Barcelona 

https://catedralbcn.org/
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COMUNICAT SOBRE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR (ILP) PER A UNA 
REGULARITZACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 
PERSONES ESTRANGERES 

CONFER | 15 de febrer, 2022 

Des de la CONFER volem comunicar-vos la decisió que s’ha pres de cara a la ILP 
per a una regularització extraordinària de persones estrangeres, així com oferir 
algunes indicacions a les CONFER Regionals i Diocesanes i en general a les 
Congregacions que estiguin pensant adherir-se. 

Moltes congregacions han acudit a nosaltres per a conèixer la postura que des de 
la CONFER es prendria davant la iniciativa buscant alinear pensaments i 
actuacions davant un tema urgent i que amb seguretat hem vingut demanant des 
de les diferents institucions i entitats de les mateixes congregacions que es 
dediquen al treball i a la defensa dels drets de les persones migrades que estan a 
Espanya. 

La iniciativa està promoguda pel partit Por un Mundo más Justo i compta amb una 
comissió promotora composta per #RegularizaciónYA, Fundació per a la 
Ciudadania Global, Fundación Por Causa, REDES i Alianza para la Solidaridad. Al 
mateix temps s’han sumat diverses organitzacions de l’àmbit civil com CEAR, 
Oxfam Intermón, organitzacions de persones migrants, ONG, Càritas Espanyola i 
algunes Congregacions religioses. 
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La ILP exposa en el text legislatiu una sèrie de raons per les quals es fa necessari 
una regularització extraordinària, per exemple, “s’estima que actualment unes 
390.000 persones resideixen de manera irregular a Espanya de les quals una 
tercera part seria menor d’edat. El sistema d’accés a la residència contemplat en la 
llei d’estrangeria LO 4/2000 resulta insuficient i limitat i no s’ajusta a la realitat 
actual de les persones migrants que viuen i treballen a l’Estat espanyol”. Al mateix 
temps es recorda que aquesta no seria la primera vegada que al nostre país es 
recorre a una regularització extraordinària. 

Des de la plataforma es proposen tres línies d’acció i suport: 

1. Suport del text legislatiu. 

2. Suport del text i suport en la recollida de signatures. 

3. Suport del text, suport en la recollida de signatures i formar part de la Comissió 
Promotora. 

Des de la CONFER ens hem sumat en la primera línia d’acció, això és, suport al text 
legislatiu que es proposa per al debat en el Congrés dels Diputats; no obstant això, 
no som part de la comissió promotora ni farem part de les entitats responsables 
per a la recollida de les 500.000 signatures. 

Creiem que és decisió de cada Regional i Diocesana i de cada Congregació prendre 
la decisió de sumar-se a la ILP així com de destriar sobre el grau d’implicació i 
participació de cara a les línies d’acció proposades des de la comissió promotora 
com poden ser la vinculació a la mateixa comissió i/o la recollida de signatures. 

Pots llegir el Comunicat íntegre punxant el següent enllaç 

 
 
 
 
 
 

https://www.confer.es/861/activos/texto/9833-comunicado-ley-e.pdf
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MARIA ÀNGELS CORNELLÀ, NOVA 
ABADESSA DE VALLDONZELLA 

CATALUNYA RELIGIÓ | 8 de febrer, 2022 

La comunitat cistercenca de Santa Maria de Valldonzella ha escollit Maria Àngels 
Cornellà Palou com a mare abadessa d’aquest monestir històric situat al peu de 
la muntanya del Tibidabo, a Barcelona. La votació va tenir lloc divendres al 
monestir i la benedicció abacial serà, previsiblement, cap al mes de juny, per 
Pentecosta. 

La mare Núria Illas va exercir de priora-administradora del monestir fins el gener 
de 2021, quan va presentar la renúncia per raó d’edat i després de 17 anys al 
càrrec. En aquell moment, Cornellà ser elegida priora-administradora, en context 
de pandèmia, mitjançant un nomenament i va assumir el govern de la comunitat 
per un període d’un any. 

“Seguim l’evangeli i la Regla; qui vulgui que s’hi apunti” 

Cornellà té 57 anys i és nascuda a Moja (Olèrdola), a l’Alt Penedès. Té estudis en 
Treball Social i s’ha dedicat al món de les arts gràfiques. El 26 de novembre de 
2011 fa la professió simple com a monja cistercenca i el 27 de maig de 2012 fa la 
solemne. El 1989 entra a formar part de la comunitat cistercenca de Collsabadell, a 
Llinars del Vallès, una petita comunitat de monges cistercenques procedents de 
Vallbona que s’hi havia instal·lat 1977 buscant “una experiència més propera a la 
gent, en context de l’obertura després del Concili Vaticà II”, apunta Cornellà. 

https://www.ocist.org/ocist/es/novit%C3%A0-6/1510-nuova-abbadessa-a-valldonzella-3.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/nuria-illas-no-soroll-nomes-als-carrers-sino-tambe
http://www.ocist.org/ocist/es/novit%C3%A0-6/1317-nuova-priora-amministratrice-a-valldonzella-5.html
https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/memoria-del-vatica-ii
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El 2005 es tanca aquella comunitat degut a l’edat avançada de les monges que hi 
quedaven i el 2008 Cornellà entra a Valldonzella. I ho fa mentre té cura d’una de 
les germanes de Collsabadell, Maria Clara Rucabado, que va marcar el seu itinerari 
vital monàstic.Amb la mort d’aquesta germana, el 2017, s’incorpora plenament al 
monestir. La nova abadessa descriu amb paraules molt senzilles la seva vocació: 
“Seguim l’evangeli i la Regla de Sant Benet; qui vulgui que s’hi apunti”. I rebutja 
qualsevol imatge “extravagant, de martiri o heroïcitat” vinculada al seu estil de 
vida. 

De fet explica que es va sentir atreta pel cister perquè havia llegit que “aquest orde 
monàstic busca la bellesa en la senzillesa per viure amb el que és imprescindible i 
fer-ho evangèlicament”. Un tipus de vida monàstica marcat per la celebració de 
l’ofici diví i per la feina senzilla al taller. 

“Som més artesanes que intel·lectuals” 

A Valldonzella fan icones i tenen un taller d’enquadernació i conservació de llibres, 
arts gràfiques i personalització d’objectes. “M’agrada llegir molt, però som més 
artesanes que intel·lectuals”. I en aquest sentit posa l’accent en aquesta 
“senzillesa” com una actitud que vol que marqui la comunitat els propers anys. 

Com a exemple concret explica que fa uns dies la sagristana va caure i es va 
trencar el fèmur i ella la va substituir-la i va parar taula a la missa. Diumenge ho va 
continuar fent: “L’abadessa fa d’escolana”, li va dir al celebrant, i es van fer un 
somriure. “Si ser abadessa és servei, no és incompatible”, rebla. Una nova 
abadessa que diu “continuo sent la M. Àngels”. I entre les tasques que assumeix, 
continuarà també com a administradora de la comunitat. 

Una abadia amb més de set segles d'història 

Amb Valldonzella estem parlant d’una comunitat itinerant amb prop de vuit-cents 
anys d’història. Constituïda el 1147, s’incorpora al cister el 1237. I ha tingut vida 
monàstica de forma ininterrompuda fins el dia d’avui. 

La primera presència és a Santa Creu d’Olorde, a prop de Vallvidrera, el 1237; 
després passa per dues ubicacions més a Barcelona, a l’interior de la ciutat, prop 
del portal de sant Antoni de la muralla, i també a la Sagrera després de la Setmana 
Tràgica. L’actual monestir, a Sarrià, data de l’any 1913. I el 1922 s’acaba i es 
consagra la nova església, obra modernista de l’arquitecte Bernardí Martorell. 

CONTINUA LLEGINT: AQUÍ 

http://www.valldonzella.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/angels-cornella-abadessa-valldonzella
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PROFESSIÓ DE FRA 
ÓSCAR BERNAUS 
CAPUTXINS FRANCISCANS| 15 de febrer, 
2022 

El dissabte 12 de febrer, festa de santa 
Eulàlia, els frares caputxins vam celebrar al 
convent d’Arenys de Mar la professió 
definitiva de fra Óscar Bernaus. La data té un 
significat especial per als caputxins de 
Catalunya, ja que al Desert de Sarrià, a la 
capella de santa Eulàlia, és on els caputxins 
ens vam establir per primera vegada a la 
nostra terra, i sempre ens hi hem sentit 
especialment encomanats.  

La celebració va comptar amb molts 
assistents, tant d’Arenys mateix, com amics i 
família de fra Òscar, que al final va adreçar a 
tots unes sentides paraules d’agraïment.  

Fra Òscar Bernaus va néixer a Castelldans, a 
les Garrigues, l’any 1976. Va estudiar filologia 
clàssica a Barcelona, i va ser professor de 
català a Alemanya, en l’àmbit universitari. Va 
començar el seu itinerari entre els caputxins 
l’any 2015, i va fer els seus primers vots el 3 
de febrer de 2017.  

Ara està estudiant teologia, ha fet algunes 
col·laboracions en el volum recentment 
publicat “Pregàries cristianes antigues” i 
participa en la pastoral acompanyant alguns 
grups. 



17 de febrer, 2022 
HOREB 

570 
 

 

10 

 

CAPÍTOL PROVINCIAL DE L’ORDE 
HOSPITALARI DE SANT JOAN DE DÉU 2022: 
SORTIR AMB PASSIÓ A PROMOURE 
L’HOSPITALITAT 

SANT JOAN DE DÉU| Febrer, 2022 

Segons el que es preveu, la Província Sant Joan de Déu d’Espanya va quedar 
constituïda amb caràcter general, canònics i civils, l’1 de gener de 2022; i a la 
primavera celebrarà el seu primer Capítol Provincial, del 2 al 7 de maig, en el 
Centre de Congressos Fray Luis de León de Guadarrama, Madrid. 

Aquest transcendental esdeveniment se celebrarà sota el lema «Sortir amb passió 
a promoure l’Hospitalitat», comú als 18 Capítols Provincials que celebrarà l’Orde 
Hospitalàri en el món enguany. Concretament, a Espanya, en aquests primers 
mesos de 2022 hi ha diversos grups de treball centrats tant en el Capítol 
(programa, logística, organització, etc.) com en les trobades prèvies preparatòries. 

A l’àrea de Germans, tal com ha explicat el germà Moisès Martín Boscá, Conseller 
Provincial i responsable de Formació de Germans: “s’han preparat dues trobades al 
febrer per a la preparació del Capítol Provincial i formació permanent, entorn de 
l’eix temàtic de Ser Germà de Sant Joan de Déu avui a Europa”. Per a això, es 
reflexionarà sobre el panorama social i religiós a Espanya actualment, la realitat de 
l’Església, i com ser Germà de Sant Joan de Déu en el context actual. 

https://sjd.es/quienes-somos/nuestro-gobierno/moises-martin-bosca/
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Les conclusions que emanin d’aquestes trobades es compartiran en un espai de 
diàleg amb el Definitori Provincial, i després seran portades a la trobada 
precapitular que tindrà lloc al març a l’Escorial. Amb el títol «Reflexió Estratègica de 
la Província d’Espanya», l’esdeveniment comptarà amb la participació de 150 
persones entre Germans i laics, que “debatrem i reflexionar sobre quin ha de ser 
l’activitat social, sociosanitària i d’atenció en general; com ser més eficients i 
efectius; i quin paper han de jugar cadascun dels components de la Família 
Hospitalària”, va afirmar Juan José Afonso, director general de la Província Sant 
Joan de Déu d’Espanya. 

L’objectiu és, per tant, un treball de reflexió estratègica i prospectiva del paper de 
l’Orde Hospitalàri en els pròxims anys en l’àmbit de la missió de la Institució, per a 
treballar per una societat millor i més justa, seguint els valors i principis de Sant 
Joan de Déu. Com a resultat, de les jornades de treball s’espera que surtin 
proposades per a ser debatudes en el Capítol Provincial, on es decidirà si s’aproven 
o no, i es triarà al Germà Superior Provincial i el seu Consell. 
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COMENÇA LA CELEBRACIÓ DEL 
BICENTENARI DEL NAIXEMENT DE JAUME 
CLOTET 

CLARERIANS| 10 de febrer, 2022 

L’any claretià recorda el 4 de febrer la mort del claretià Jaume Clotet, un dels 
cofundadors de la congregació dels missioners claretians. Aquest any 2022 
aquesta memòria adquireix una connotació especial perquè el 25 de juliol se 
celebra el bicentenari del seu naixement a Manresa. “Comptem amb cinc mesos 
per preparar-nos i celebrar amb goig i gratitud aquesta efemèride claretiana”, han 
explicat des de la Prefectura General d’Espiritualitat i Vida Comunitària. 

El darrer Capítol General dels claretians convida a “beure de la font de la nostra 
espiritualitat claretiana a l’origen i desenvolupament”. Recordar la vida de Clotet, 
per a la prefectura, “permet apropar-nos a les fonts de la nostra espiritualitat 
claretiana a l’origen i el primer desenvolupament”. Clotet va ser el missioner més 
jove dels cinc que es van reunir juntament amb sant Antoni Maria Claret a la cel·la 
del seminari de Vic el 16 de juliol de 1849 per a la fundació de la congregació. 
Comptava només amb gairebé 27 anys. De fet, els va complir justament nou dies 
després. Va ser testimoni privilegiat del despertar del “carisma missioner a 
l’Església des d’una talaia estratègica”. I és que Clotet va ser subdirector general 
durant trenta anys, des del 1858 fins al 1888. A més, va ser el formador de les 
primeres generacions de germans a la congregació. Les divergències que va tenir 
amb el claretià Josep Xifré són el testimoni del seu esperit delicat i del seu desig 
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d’atendre els missioners amb exquisida lleialtat. Tots dos, amb el seu amor i 
entrega incondicional a la congregació, mostren que l’amor fratern “fa possible 
superar les dificultats i integrar-ne les diferències”, explica la prefectura 
d’espiritualitat. 

El principal biògraf de Claret 

Va ser el missioner del primer segle de la congregació que més admiració va 
manifestar pel pare fundador. Encara que només van conviure durant breus 
temporades, va tenir l’oportunitat d’acompanyar-lo durant la seva última malaltia i 
en la seva mort al monestir de Fontfroide, a França. Les cartes que diàriament 
enviava al superior general i a altres missioners i amics informant-los del procés de 
la seva malaltia i mort són “un veritable monument del seu amor filial”. Clotet 
podria ser el principal biògraf de Claret. Va recollir molts documents i testimonis de 
persones que havien tractat directament amb el fundador. En les setmanes 
següents a la mort de Claret, va publicar al Butlletí Diocesà de Vic els Apunts 
biogràfics de l’Excm. i Il·lm. Sr. Sr. D. Antonio María Claret, i immediatament va 
promoure la publicació de la primera biografia del sant, feta pel seu amic Francisco 
d’Assís Aguilar, a qui va proporcionar abundant i valuosa informació. El 1882 va 
publicar el Resum de l’Admirable Vida de l’Excm. i Il·lm. Sr. Sr. D. Antonio María 
Claret i Clarà, biografia seguida d’una col·lecció de testimonis. Finalment, per 
encàrrec de Xifré, va elaborar la Vida Edificant del P. Claret, Missioner i Fundador, 
de gairebé 1.000 pàgines, que va romandre inèdita fins a l’any 2000. A partir de 
1889 va treballar molt per la beatificació del fundador. “A Clotet li devem gran part 
de la riquesa documental amb què comptem per endinsar-nos a la vida i l’esperit 
de Claret”, expliquen. 

Jaume Clotet va ser un gran missioner, sobretot en la seva dedicació a la 
predicació, en especial a la catequesi dels sords. En un temps en què aquestes 
persones eren excloses de la societat i estaven desateses, Clotet es va dedicar amb 
amor i passió a la seva evangelització. Va publicar per a ells un catecisme i un 
manual del catequista. Diversos col·lectius catalans de persones amb aquesta 
discapacitat li tenen especial gratitud i devoció. A Ciutat de Mèxic hi ha una escola 
per a ells dedicat a la seva memòria. 

El juny del 1897, ja gairebé cec, va acompanyar les restes del fundador en el 
trasllat de Fontfroide a Vic i va participar en les solemnes honres fúnebres que se li 
van tributar a la catedral vigatana. L’any següent, el 4 de febrer, Clotet va morir a la 
casa-missió de Gràcia, a Barcelona. Les seves restes descansen en un altar lateral 
del Santuari del Cor de Maria de Barcelona. Introduïda la seva causa de 
beatificació, el papa Joan Pau II el va declarar venerable el 13 de maig de 1989. 
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III CAPÍTOL PROVINCIAL DE LA PROVÍNCIA 
NOSTRA SENYORA DEL PILAR DE LES 
GERMANES DE LA CARITAT DE SANTA 
ANNA 

GERMANES DE LA CARITAT DE SANTA 
ANNA|15 defebrer, 2022 

Ens convoca la necessitat de continuar sent 
signe profètic, de donar resposta al que està 
per venir, d’albirar per on caminar, de 
construir un model de Govern al servei de la 
Comunitat i la Missió… tot això reconeixent 
qui som i on estem, la qual cosa vivim amb 
autenticitat i allò en el que no acabem de 
donar bones respostes. 

Unes 70 Germanes, ens reunirem a la Casa 
d’Espiritualitat “La Inmaculada” de 
Tarassona (Saragossa) del dia 16 al 24 de 
febrer de 2022, en representació de tota la 
Província, per a fer memòria, avaluar la vida 
de la Província, treballar el Document del 
Capítol General extraordinari, triar a les 
Germanes que formaran el pròxim Consell, 
etc. 

Acollim la Presència de l’Esperit, que 
encoratgi el clima de diàleg i discerniment 
evangèlic que necessitem, perquè tinguin 
(tants que ens esperen) i tinguem (tantes 
que esperem) “Perquè tinguin/tinguem 
+Vida”. 
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ÀLVAR SÁNCHEZ: “NO S’HA DE CONSENTIR 
LA CRIMINALITZACIÓ DEL MIGRANT” 

JESUÏTES| 10 de febrer, 2022 

El jesuïta català Àlvar Sánchez ha participat aquest dimecres a la presentació de la 
campanya d’aquest any de l’ONG Mans Unides. 

Ho ha fet al costat de Clara Pardo, presidenta de Mans Unides, i Carlos Arriola, 
president de l’Associació Santiago Jocotán, de Guatemala. 

L’Àlvar és superior de la comunitat de jesuïtes de Nador, ciutat a la costa del 
Marroc, des d’on participa als projectes de la Delegació Diocesana de 
Migracions. En la seva intervenció ha explicat perquè l’Església, i també la 
Companyia de Jesús, és present a Nador. 

Amb fermesa, i amb xifres darrere de les quals hi ha vides, l’Àlvar insisteix en la 
necessitat de plantar cara a la invisibilitat que, en aquest cas, pateixen tantes 
persones afectades per les migracions forçades. 

També ha fet referència als problemes derivats del canvi climàtic, a una creixent 
violència generada per estructures polítiques cada vegada més afeblides, a la 
pobresa i a la falta d’oportunitats que pateixen moltes persones. 

“A la nostra porta truquen persones que sobreviuen, com poden, a la intempèrie i a 
la malaltia”, diu, “i també persones que han patit abusos al llarg d’un trajecte 
durant el qual han vist morir companys/es de viatge”. 
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La necessitat de compaginar el suport a la frontera amb el treball en els països 
d’origen, ens demana no ser indiferents. Cal compromís, iniciatives, treball en xarxa 
i recursos. 

El jesuïta ha acabat la seva intervenció convidant a la reflexió: “les societats 
democràtiques i els estats de dret no poden consentir la criminalització dels qui 
fugen del coflicte, la repressió, la degradació ecològica o els desastres naturals. El 
desplaçament humà, induït per la guerra, la fam o per un dèficit de 
desenvolupament que condemna la població a viure per sota el llindar de la misèria 
és un tipus de migració forçada amparat pel dret internacional i els convenis de 
Ginebra. Excloure del nostre cercle a l’estranger, voler ocultar-lo darrera el vel de la 
nostra indiferència ens condemna a un oblit mutu i limita la nostra humanitat i i 
llibertat. Defensar a les víctimes ens humanitza i vèncer la por a allò desconegut 
ens fa més lliures.” 

Podeu veure la seva intervenció, així com la resta de la presentació de la campanya 
de Mans Unides en aquest vídeo. Més informació en aquest enllaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mansunides.org/node/44774
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MISSATGE DEL PAPA FRANCESC PER A LA 
XXX JORNADA MUNDIAL DEL MALALT 

C. E, TARRACONENSE |4 de febrer, 2022 

Missatge del Sant Pare Francesc per a la XXX Jornada Mundial del Malalt  
(11 de febrer de 2022) 

«Sigueu misericordiosos com el vostre Pare és misericordiós» (Lc 6,36). 
Estar al costat dels qui pateixen en un camí de caritat 

  

Benvolguts germans i germanes, 

Fa trenta anys, sant Joan Pau II va instituir la Jornada Mundial del Malalt per a 
sensibilitzar el Poble de Déu, les institucions sanitàries catòliques i la societat civil 
sobre la necessitat d’assistir als malalts i als qui els cuiden.[1] 

Estem agraïts al Senyor pel camí realitzat a les Esglésies locals d’arreu del món 
durant aquests anys. S’ha avançat bastant, però encara queda molt camí per 
recórrer per a garantir a totes les persones malaltes, principalment en els llocs i en 
les situacions d’una pobresa i exclusió més gran, l’atenció sanitària que necessiten, 
així com l’acompanyament pastoral per tal que puguin viure el temps de la malaltia 
units a Crist crucificat i ressuscitat. Que la XXX Jornada Mundial del Malalt —la 
celebració conclusiva de la qual no tindrà lloc a Arequipa, al Perú, degut a la 

https://urc.cat/missatge-per-a-la-xxx-jornada-mundial-del-malalt/
https://urc.cat/missatge-per-a-la-xxx-jornada-mundial-del-malalt/
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pandèmia, sinó a la Basílica de Sant Pere al Vaticà— pugui ajudar-nos a créixer en 
el servei i en la proximitat a les persones malaltes i a les seves famílies. 

1. Misericordiosos com el Pare 

El tema escollit per aquesta trentena Jornada, «Sigueu misericordiosos com el 
vostre Pare és misericordiós» (Lc 6,36), ens fa tornar la mirada cap a Déu «ric en 
misericòrdia» (Ef 2,4), que sempre mira els seus fills amb amor de pare, fins i tot 
quan aquests s’allunyen d’Ell. De fet, la misericòrdia és el nom de Déu per 
excel·lència, que manifesta la seva naturalesa, no com un sentiment ocasional, sinó 
com a força present en tot el que Ell realitza. És força i tendresa alhora. Per això, 
podem afirmar amb sorpresa i gratitud que la misericòrdia de Déu té en si mateixa 
tant la dimensió de la paternitat com la de la maternitat (cf. Is 49,15), perquè Ell 
ens cuida amb la força d’un pare i amb la tendresa d’una mare, sempre disposat a 
donar-nos nova vida en l’Esperit Sant. 

5. Jesús, misericòrdia del Pare 

El testimoni suprem de l’amor misericordiós del Pare als malalts és el seu Fill 
unigènit. Quantes vegades els Evangelis ens narren les trobades de Jesús amb 
persones que pateixen diverses malalties! Ell «recorria tot Galilea, ensenyant a les 
sinagogues, anunciant la bona nova del Regne i guarint entre el poble malalties i 
xacres de tota mena» (Mt 4,23). Podem preguntar-nos: ¿per què aquesta atenció 
particular de Jesús vers els malalts, fins a tal punt que es converteix també en 
l’obra principal de la missió dels apòstols, enviats pel Mestre a anunciar l’Evangeli i 
a guarir els malalts? (cf. Lc 9,2). 

Un pensador del segle XX ens suggereix una motivació: «El dolor aïlla 
completament i és d’aquest aïllament absolut del que sorgeix la crida a l’altre, la 
invocació a l’altre».[2] Quan una persona experimenta en la seva pròpia carn la 
fragilitat i el patiment a causa de la malaltia, també el seu cor s’entristeix, la por 
creix, els interrogants es multipliquen; trobar la resposta a la pregunta sobre el 
sentit de tot el que passa és cada vegada més urgent. Com no recordar els 
nombrosos malalts que, durant aquest temps de pandèmia, han viscut en la solitud 
d’una unitat de cures intensives l’última etapa de la seva existència atesos, sens 
dubte, per agents sanitaris generosos, però lluny dels seus éssers estimats i de les 
persones més importants de la seva vida terrenal. Heus aquí, doncs, la importància 
de comptar amb la presència de testimonis de la caritat de Déu que vessin sobre 
les ferides dels malalts l’oli de la consolació i el vi de l’esperança, seguint l’exemple 
de Jesús, misericòrdia del Pare.[3] 

6. Tocar la carn sofrent de Crist 
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La invitació de Jesús a ser misericordiosos com el Pare adquireix un significat 
particular per als agents sanitaris. Penso en els metges, els infermers, els tècnics 
de laboratori, en el personal encarregat d’assistir i cuidar els malalts, així com en 
els nombrosos voluntaris que donen un temps preciós als qui pateixen. Benvolguts 
agents sanitaris, el vostre servei al costat dels malalts, realitzat amb amor i 
competència, transcendeix els límits de la professió per a convertir-se en una 
missió. Les vostres mans, que toquen la carn sofrent de Crist, poden ser signe de 
les mans misericordioses del Pare. Sigueu conscients de la gran dignitat de la 
vostra professió, com també de la responsabilitat que aquesta comporta. 

Beneïm el Senyor pels progressos que la ciència mèdica ha realitzat, sobretot en 
aquests últims temps. Les noves tecnologies han permès desenvolupar 
tractaments que són molt beneficiosos per a les persones malaltes; la investigació 
continua aportant la seva valuosa contribució per tal d’erradicar malalties antigues i 
noves; la medicina de rehabilitació ha desenvolupat significativament els seus 
coneixements i competències. Tot això, però, no ens ha de fer oblidar la singularitat 
de cada persona malalta, amb la seva dignitat i les seves debilitats.[4] El malalt és 
sempre més important que la seva malaltia i per això cada enfocament terapèutic 
no pot prescindir d’escoltar el pacient, la seva història, les seves angoixes i les 
seves pors. Fins i tot quan no és possible guarir, sempre és possible cuidar, sempre 
és possible consolar, sempre és possible fer sentir una proximitat que mostra 
interès per la persona abans que per la seva patologia. Per això espero que la 
formació professional capaciti els agents sanitaris per a saber escoltar i relacionar-
se amb el malalt. 

4. Els centres d’assistència sanitària, cases de misericòrdia 

La Jornada Mundial del Malalt també és una ocasió propícia per a centrar la nostra 
atenció en els centres d’assistència sanitària. Al llarg dels segles, la misericòrdia 
cap als malalts ha portat la comunitat cristiana a obrir innombrables «hostals del 
bon samarità», per tal d’acollir i guarir malalts de tota mena, sobretot aquells que 
no trobaven resposta a les seves necessitats sanitàries, degut a la pobresa o a 
l’exclusió social, o per les dificultats a l’hora de tractar certes patologies. En 
aquestes situacions són sobretot els infants, la gent gran i les persones més fràgils 
els qui pateixen les pitjors conseqüències. Molts missioners, misericordiosos com el 
Pare, van acompanyar l’anunci de l’Evangeli amb la construcció d’hospitals, 
dispensaris i centres de salut (…) 

 

Continua llegint: AQUÍ 

https://urc.cat/missatge-per-a-la-xxx-jornada-mundial-del-malalt/
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MATÍAS AUGÉ BENET, HA ESTAT DISTINGIT 
AMB EL VIII MEMORIAL PERE TENA DE 
PASTORAL LITÚRGICA 

 

CPL BARCELONA | 9 de febrer, 2022  

El claretià Matías Augé ha recollit aquest dimecres al migdia el VIII Memorial Pere 
Tena de Pastoral Litúrgica que atorga el Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona (CPL). En l’acte celebrat a l’aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona, s’ha reconegut la fidelitat d’Augé al Concili Vaticà II pel que fa a la 
reforma de la litúrgia. 

“Un mestre, un punt de referència i un amic sincer”. Així ha descrit Matías Augé 
a Pere Tena després de recollir el guardó de pastoral litúrgica. Un guardó que ha 
acceptat “per recordar amb simpatia” qui va ser, en els seus primers anys d’estudi 
en el camp de la litúrgia, una figura clau. 

El claretià ha remarcat les dues facetes del subsecretari de la Congregació per al 
Culte Diví. D’una banda, un professor “consagrat totalment a la seva feina” amb 
“una personalitat amb trets ascètics” i, d’altra banda, una persona “alegra, distesa i 
amb un humor especial”. 

En el seu discurs, també ha fet referència al “temps de sinodalitat” que viu 
l’Església sota l’impuls del papa Francesc. “Encara que el concepte no es trobi 
explícitament als documents del Concili Vaticà II, podem afirmar que la instància de 
la sinodalitat es troba al cor de l’obra de renovació promoguda per aquest”, ha dit. 

https://www.cpl.es/
https://www.cpl.es/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/sinode-2023
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Matías Augé ha agraït la concessió del memorial i ha animat els joves liturgistes, 
exalumnes seus, a continuar treballant “amb competència i sensibilitat pastoral en 
el sector de la teologia litúrgica”. “A ells la meva enhorabona”, ha dit. “Que visquin 
el que ensenyen”. 

“Un recorregut centrat en la missió apostòlica i acadèmica” 

El Memorial posa en relleu el servei que, com a reconegut liturgista, ha realitzat 
Augé “per divulgar decididament la reforma litúrgica promoguda pel Concili Vaticà 
II”. El doctor en litúrgia i membre del CPL Lino Emilio Díez, que ha hagut de 
participar de forma telemàtica, ha estat l’encarregat de glossar la figura del claretià. 
Ha destacat la col·laboració d’Augé en la formació de diferents professors de 
litúrgia de tot el món. També ha reconegut les seves conferències, els escrits en 
revistes de prestigi en l’àmbit de la litúrgia i el seu assessorament en aquest àmbit. 

Díez ha fet èmfasi en el recorregut vocacional claretià de Matías Augé. Ho ha fet 
recordant les paraules que des de l’Institut de Teologia de la Vida Consagrada de 
Roma, conegut com a ‘Claretianum’, van dedicar en el 75è aniversari del claretià. 
“Un recorregut centrat en la missió apostòlica i acadèmica”, ha parafrasejat Díez. 
També ha remarcat la fidelitat d’Augé a “l’esperit del Concili Vaticà II” i l’èmfasi del 
seu treball “perquè la celebració de la litúrgia torni a estar en el centre d’atenció i 
de la vida de l’Església”. 

“Un certificat de garantia a la feina d’un molt bon claretià” 

“És un reconeixement a la tasca que persones estimades han fet per dur a terme 
un treball preciós que es diu litúrgia de l’església”. El vicepresident del CPL i degà 
de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra, ha estat l’encarregat de donar 
la benvinguda i fer l’obertura de l’acte inclòs a ‘La 4a hora de dimecres’ de l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià. Torra ha assegurat que “es tracta d’un certificat de garantia 
a la feina que surt d’un molt bon claretià”. 

L’arquebisbe Joan-Enric Vives, que ha presidit l’acte, ha felicitat la congregació 
claretiana per la seva “gran aportació al món acadèmic”. Ha volgut agrair el treball 
d’una vida “que no reconeixem prou a vegades”. 

Vives ha explicat que, en la visita Ad Limina amb el papa Francesc d’aquest 
gener, les autoritats de la Congregació pel Culte Diví van elogiar la tasca del Centre 
de Pastoral Litúrgica. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/papa-francesc-bisbes-catalans-visita-manresa
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El claretià liturgista 

El pare Matías Augé Benet va néixer a Perafort, Tarragona, el 1936. Pertany a la 
Congregació dels Missioners Fills del Cor Immaculat de Maria i és president emèrit 
de l’Institut de Teologia de la Vida Consagrada Claretianum, a Roma. També és 
professor honorari del Pontifici Institut Litúrgic de l’Ateneu Anselmianum de Roma, 
on ha ensenyat durant més de quaranta anys. Ha estat professor encarregat de la 
càtedra de Litúrgia i Sacramentologia general a la Facultat de Teologia de la 
Pontifícia Universitat del Laterà i professor visitant proper a les institucions 
universitàries eclesiàstiques. 

Del 1994 al 2015 ha estat consultor de la Congregació per al Culte Diví i la 
Disciplina dels Sagraments, i participa actualment en diverses de les seves 
comissions. És considerat un dels liturgistes més important del postconcili. És 
membre del Comitè Científic de la col·lecció Monumenta Studia Instrumenta 
Liturgia, a més a més de formar part del consell de redacció de les revistes Ecclesia 
Orans i Rivista Liturgica. 

Autor de nombroses publicacions sobre litúrgia, ha publicat en la col·lecció 
‘Biblioteca litúrgica’ del CPL: Liturgia: Historia, celebración. Teología, 
espiritualidad i A través del año litúrgico. Cristo mismo, presente en su Iglesia. 

Promoure tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església 

El Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica va ser creat per mantenir viva la 
memòria del bisbe Pere Tena (1928-2013), fundador del Centre de Pastoral 
Litúrgica i pedagog de la litúrgia, per promoure tot allò que ajuda a viure la litúrgia 
de l’Església en el nostre món actual, i per recordar de manera constant la 
importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. 

En les edicions anteriors, el Memorial s’ha concedit a l’Abadia de 
Montserrat (2015); al bisbe Julián López i al pare Joan Maria Canals (2016); a 
l’arquebisbe de Puebla, Víctor Sánchez (2017); als equips de 
litúrgia de la Parròquia de Santa Eulàlia de Vilapicina (2018); a l’arquebisbe Piero 
Marini (2019); al pare benedictí Juan Javier Flores Arcas (2020) i a l’Institut de 
Litúrgia ad instar Facultatis de l’Ateneu Universitari Sant Pacià (2021). 

 

https://www.ecclesiaorans.com/
https://www.ecclesiaorans.com/
https://www.rivistaliturgica.it/
https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=111004
https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=111004
https://book.cpl.es/detalle.asp?codart=111049
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/atreu-liturgia-montserrat-es-penetra-dins-persona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/atreu-liturgia-montserrat-es-penetra-dins-persona
https://www.catalunyareligio.cat/ca/fidelitat-reforma-liturgica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/liturgia-barcelona-llatinoamerica
https://www.catalunyareligio.cat/ca/memorial-pere-tena-reconeix-feina-amagada-dels
https://www.catalunyareligio.cat/ca/memorial-pere-tena-reconeix-feina-amagada-dels
https://www.catalunyareligio.cat/ca/centre-pastoral-liturgica-lliura-piero-marini
https://www.catalunyareligio.cat/ca/centre-pastoral-liturgica-lliura-piero-marini
https://www.catalunyareligio.cat/ca/juan-javier-flores-premi-cpl-no-vaig-neixer
https://www.catalunyareligio.cat/ca/institut-liturgia-guanya-memorial-pere-tena
https://www.catalunyareligio.cat/ca/institut-liturgia-guanya-memorial-pere-tena
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NOVA EDICIÓ DE LA MAGIC LINE SANT JOAN 
DE DÉU

 

SANT JOAN DE DÉU| Febrer, 2022  

Diumenge que ve 20 de març tindrà lloc la Magic Line Sant Joan de Déu, una 
mobilització solidària promoguda per la nostra Obra Social i que enguany se 
celebrarà simultàniament en diverses capitals autonòmiques, entre elles Madrid, 
Barcelona, Palma i Lleida a més d’altres localitats. Des del seu naixement en 2014 
a Barcelona, aquesta caminada solidària ha anat creixent per tot el territori i s’ha 
convertit en un esdeveniment emblemàtic que congrega a milers de persones que 
creuen que un món millor és possible. 

En aquesta edició, la Magic Line SJD s’estrena a Madrid, una comunitat solidària i 
esportista, amb tres rutes amb diferents nivells de dificultat però amb un punt 
comú: totes passaran per algun dels centres que l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu té en la capital. Les rutes estan promogudes pel Centro San Juan de Dios de 
Ciempozuelos, la Clínica Nuestra Señora de la Paz, l’Hospital Fundación San José i 
l’Hospital San Rafael. 

El 100% del que recapten els equips es destina a finançar projectes socials i 
sanitaris 

Al llarg de les 9 edicions de la Magic Line SJD s’han destinat prop de 2.000.000€ a 
finançar programes socials i sanitaris de suport a nens, adults i persones majors 
que atenem en els centres de Sant Joan de Déu en el món i entitats socials 

https://www.magiclinesjd.org/es/actualidad/La-Magic-Line-SJD-por-primera-vez-en-Madrid
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pròximes. Aquesta iniciativa ha comptat amb el suport de més de 200 empreses i 
institucions col·laboradores. 

Més de 500 accions anuals en tot el territori han permès sensibilitzar alhora que 
captar fons que es destinen íntegrament a projectes socials i sanitaris. Concerts, 
desdejunis, tornejos esportius, karaokes, sopars de nadal, mercats ambulants amb 
productes de la Magic Line… la creativitat dels magicliners és infinita per a 
aconseguir els seus reptes solidaris. 

Vols ser magicliner? Camina en equip 

Participar en la Magic Line SJD i ser magicliner és molt fàcil. Només cal crear un 
equip, marcar-se un repte solidari, realitzar accions per a aconseguir aquest repte i 
gaudir del recorregut triat en la millor companyia. 

El punt culminant de la Magic Line SJD és una caminada per equips i no 
competitiva, un punt de trobada dels equips que, en inscriure’s, es posen un repte 
econòmic i durant els mesos previs a la caminada organitzen accions de captació 
de fons que acaben implicant milers de persones en tot el territori. Des de Sant 
Joan de Déu es faciliten idees i productes solidaris perquè els equips venguin en el 
seu entorn per a recaptar diners, i es proposen diferents activitats. 

Una altra novetat enguany, és la possibilitat que empreses, entitats, institucions, 
associacions …etc. promoguin la seva pròpia ruta, amb la distància, dificultat i per 
on l’entitat promotora vulgui, obrint així la mobilització a diferents maneres de 
participar, com per exemple amb bicicleta, corrent, en caiac…etc. 

Cada ruta promocionada s’haurà de registrar en la web de la Magic Line SJD, i 
apareixerà en el mapa de recorreguts. Des de Sant Joan de Déu acompanyarem a 
totes les entitats que vulguin promoure una ruta. Inscriu-te! 

La caminada. #SomosLoQueCompartimos 

Enguany caminarem sota el lema ‘Somos lo que compartimos’, i compartirem 
quilòmetres pels col·lectius vulnerables que atenem en Sant Joan de Déu: sensellar, 
salut mental, infància i joventut, dependència, migracions, recerca i docència, 
discapacitat i Cooperació internacional. La Magic Line és un esdeveniment esportiu 
no competitiu perquè quan es tracta de solidaritat totes i tots guanyem. 

La inscripció té un cost de 30€/equip i ofereix a cada integrant de l’equip un tubular 
identificatiu com a participant, a més d’una assegurança d’accidents per al dia que 
es faci la ruta (aquest import no compta com a aportació solidària). 

https://www.magiclinesjd.org/es/inscripciones
https://www.magiclinesjd.org/es/inscripciones
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EL PAPA INAUGURARÀ UN SIMPOSI AL 
VATICÀ SOBRE: CELIBAT, VOCACIONS I 
TRADICIÓ 

 

VATICAN NEWS| 5 de febrer, 2022  

Una reflexió a 360° sobre el tema del sacerdoci, recordant el carisma i la tradició, 
però també analitzant les seves derivacions com els abusos o el clericalisme, i 
estudiant també les peticions que han sorgit en els últims Sínodes o en els 
processos sinodals nacionals sobre temes com el celibat i la vocació. El Simposi 
titulat “Cap a una teologia fonamental del sacerdoci” se celebrarà a l’Aula Pau VI 
del 17 al 19 de febrer. La iniciativa -organitzada per la Congregació per als Bisbes i 
el Centre de Recerca i Antropologia de les Vocacions- serà inaugurada pel Papa 
Francesc el dijous 17 al matí a les 9.10 hores. 

En nom de la sinodalidad 

I és precisament a partir de les paraules del Papa – “Déu ens crida a un estat de 
vida particular: a lliurar-nos en el camí del matrimoni, en el camí del sacerdoci o en 
el camí de la vida consagrada”- que es desplegaran els ponents convidats: bisbes, 
teòlegs, sacerdots, laics i religiosos. Tots reunits en nom d’aquesta “sinodalidad” 
desitjada pel Papa per a “augmentar la participació, la comunió i la missió al poble 
de Déu”, com subratlla un comunicat. 
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“La iniciativa es proposa també despertar l’entusiasme per la nostra fe en el do de 
Déu i donar un nou impuls a la promoció de les vocacions”, afirma el Cardenal Marc 
Ouellet, Prefecte de la Congregació per als Bisbes. A continuació, la reflexió 
s’estendrà “sobre les relacions entre els ministeris ordenats, els laics i els religiosos 
per a harmonitzar la seva contribució, articulada i concordant, segons l’anomenada 
a la santedat dirigida a cadascun”. 

Tradició, missió, celibat, carisma 

Els ponents abordaran tres temes principals: “Tradició i nous horitzons”, “Trinitat, 
missió, sacramentalidad”, “Celibat, carisma, espiritualitat”. En presentar el Simposi 
en l’Oficina de Premsa del Vaticà el 12 d’abril de 2021, el propi Cardenal Ouellet va 
aclarir que no seria “un Simposi sobre el celibat sacerdotal”, sinó una oportunitat 
“per a dur a terme una reflexió molt profunda sobre el tema del sacerdoci”, 
començant per la vocació i la formació i acabant amb la qüestió dels abusos. Una 
xacra a l’Església que, com va assenyalar en la taula de ponents la teòloga 
Michelina Tenace, professora de la Pontifícia Universitat Gregoriana, “ha fet encara 
més urgent repensar tant el discerniment vocacional com la formació dels 
seminaristes”. 

Un pas endavant després del Concili Vaticà II 

Així doncs, una important trobada que segueix l’estelada del Concili Vaticà II, que 
havia relacionat el sacerdoci dels batejats, revaloritzat pels Pares, i el sacerdoci 
dels ministres, bisbes i sacerdots, l’especificitat dels quals sempre ha afirmat 
l’Església catòlica. A aquest treball li van seguir “controvèrsies i divisions a 
l’Església”, va observar el Cardenal Ouellet, i va afegir:  

“El que el Concili havia fet no havia entrat en la vida i la pastoral de l’Església”. Per 
això, era necessari fer “un pas més” per a “mirar les diferències d’una manera més 
profunda i harmoniosa” i també per a dur a terme “actualitzacions pastorals” a la 
llum de les “qüestions ecumèniques” d’avui dia, els reptes del multiculturalisme i la 
migració i els que plantegen “els moviments culturals que qüestionen el paper de la 
dona a l’Església”. El Cardenal Ouellet va dir durant la presentació que existeixen 
“tensions i visions pastorals divergents”. Així doncs, la missió del Simposi en el seu 
conjunt, tal com la perfila el professor Tenace, és “aprofundir a la teologia del 
sacerdoci, reafirmar els trets essencials de la tradició catòlica sobre la identitat del 
sacerdot, alliberant-la potser d’una certa clericalización i d’algunes incrustacions 
històriques”. “Veure el sacerdoci en el marc global de l’Església podria obrir noves 
vies”. 
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Sessions dirigides per caps de Dicasteri 

Segons el programa, les sessions del matí i de la tarda de l’esdeveniment de tres 
dies seran dirigides pels caps dels Dicasteris de la Cúria Romana. En ordre: El 
Cardenal Ouellet i el Prefecte de la Congregació per al Clergat, Monsenyor You 
Heung-sik (dijous 17); el Prefecte de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina 
dels Sagraments, Monsenyor Arthur Roche, i el Prefecte de la Congregació per a 
l’Educació Catòlica, Cardenal Giuseppe Versaldi (divendres 18); l’Arxiver i 
Bibliotecari de la Santa Església Romana, Cardenal José Tolentino de Mendonça, i 
el Prefecte del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida, Cardenal Kevin Joseph 
Farrell. El Cardenal Secretari d’Estat, Pietro Parolin, presidirà en canvi una Missa el 
dissabte al matí amb tots els participants a la Basílica vaticana. 
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L’EUCARISTIA DE LA JORNADA MUNDIAL 
PER A LA VIDA CONSAGRADA A 
TARRAGONA 

 

ARQUEBISBAT TARRAGONA| 8 de febrer, 2022  

Amb motiu de la celebració de la Jornada Mundial per a la Vida Consagrada, que 
s’escau cada dia 2 de febrer, festa de la Presentació del Senyor, la Delegació 
diocesana per a la vida consagrada ha organitzat, un any més, una Eucaristia 
presidida per l’arquebisbe Joan Planellas a la Catedral. En aquesta celebració, que 
va tenir lloc el passat diumenge dia 6 de febrer, els membres de les comunitats 
presents van renovar els seus vots de consagració a Déu després de presentar un 
ciri encès com a signe de la llum que tots els consagrats i consagrades han de ser 
per il·luminar aquest món tan ferit. 

«Aquesta celebració, amb l’escolta de la Paraula de Déu i el sagrament de 
l’Eucaristia, ens recorda vivament a tots l’essència de la nostra vocació consagrada: 
ser signe i ofrena generosa al Senyor per construir una convivència humana 
autentica, basada en la fraternitat», va manifestar la germana Isabel Górriz, 
delegada diocesana per a la vida consagrada, en la monició d’entrada. 

«Caminem junts», fent clara referència al Sínode que estem vivint com a Església, 
ha estat el tema de la Jornada d’aquest any. «I aquest caminar junts», va remarcar 
l’arquebisbe Joan, en la seva homilia, «el fem en la mateixa consagració, amb la 
consciència de la crida rebuda, de la vocació compartida i de la vida lliurada al 
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Senyor i per al Senyor». L’arquebisbe va apuntar que «aquesta Jornada ha de servir 
també perquè el poble de Déu conegui i estimi la vostra donació, la vostra vocació i 
els vostres distints carismes» i els ajudi a seguir donant testimoni i a no tancar-se 
al futur que l’Esperit ens portarà, «un futur que com a Església estem vestint entre 
tots a través de l’aposta agosarada del papa Francesc en el Sínode sobre la 
Sinodalitat eclesial». Finalment, el Sr. Arquebisbe va convidar als consagrats i 
consagrades a ser amatents a atendre sempre «aquella remor suau de l’Esperit 
Sant que s’escola entre la Paraula de Déu i que ens arriba a l’ànima». 
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CELEBRACIÓ DE LA CANDELERA A LA 
DIÒCESI D’URGELL

 

BISBAT URGELL | 2 de Febrer, 2022  

La Festa de la Presentació de Jesús al Temple, coneguda popularment amb el nom 
de la Candelera, es va celebrar el dimecres 2 de febrer arreu de la diòcesi d’Urgell.  

A la Catedral de Santa Maria, la missa fou presidida per Mn. Ignasi Navarri, Rector 
de la Parròquia de Sant Ot, i concelebrada per Mn. Evarist Vigatà, i comptà amb 
una gran presència de fidels. En aquest dia també se celebra la Jornada de la Vida 
Consagrada i és la festa patronal dels col·lectius professionals del ram de 
l’electricitat, que honoren la Mare de Déu de la Llum, i un bon nombre de religioses 
i de professionals s’hi van fer presents. També és un dia molt significatiu per al 
moviment apostòlic de gent gran, Vida Creixent, que tenen els ancians Sant Simeó 
i Santa Anna com a referents. El lema per aquesta Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada és “Caminant Junts”.  

Mn. Ignasi Navarri va iniciar la missa amb la benedicció i’encesa de les candeles a 
l’entrada del temple, i va parlar de les festes litúrgiques de Nadal, de l’Epifania i de 
la Presentació del Senyor com un tríptic litúrgic que té el sentit de comprendre la 
festa de la Presentació com la de l’encontre de Jesús, acompanyat de Josep i Maria, 
amb el seu poble, representat pels ancians Simeó i Anna. També va destacar que 
Jesús es consagrà del tot a Déu, entrant al Temple i d’aquí la importància per a la 
Vida Consagrada, que forma part de la vida de l’Església, ja que els consagrats, a 
través del seu carisma donen testimoni en el món del missatge radical de Crist. 
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152 ANYS DE LA FUNDACIÓ DE LES 
GERMANES OBLATES 

 

OBLATAS | 2 de Febrer, 2022  

Avui, Dia de la Vida Consagrada, complim 152 anys! Les Germanes Oblates del 
Santíssim Redemptor commemorem el 152è aniversari de la fundació del nostre 
Institut de Vida Consagrada, aquest moment en què Mare Antonia de Oviedo, a la 
Festa de la Presentació del Senyor, pren l’hàbit d’Oblata del Santíssim Redemptor, 
donant inici a la Congregació. 

2 de febrer de 1870 va ser la data exacta de la institució, segons les cròniques 
històriques. “L’Institut d’Oblates del Santíssim Redemptor ha estat fundat perquè 
les religioses que el componen treballin acollint i instruint [a les noies], obrint per a 
això asils gratuïts on les hi rep sense cap restricció”. 

Abraçant el gran testimoniatge dels fundadors, el viuen avui en primera persona 
les germanes Dilia López i Josefina Abad. La vocació Oblata viscuda “des de 
l’esperança, el lliurament a aquesta missió en aquesta realitat”, així ho descriu 
Dilia des de la comunitat de Medellín (Colòmbia). 

La religiosa colombiana atén les dones que arriben al Centre de Formació i 
Capacitació “La Esperanza”, en situació de prostitució i trata amb finalitats 
d’explotació sexual de nacionalitat colombiana i migrants, principalment arribades 
de Veneçuela, exposades al tràfic i violència de gènere. 

https://www.hermanasoblatas.org/fundadores/antonia-ma-oviedo-schonthal
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Una vocació “amb goig” és fonamental també per a la germana espanyola Josefina 
Abad, oblata des de fa 37 anys i membre de la comunitat de Lisboa des de 
novembre de 2019. “Viu sentint-me agraïda a Jesús, perquè Ell va ser qui em va 
escollir i em continua cridant a formar part d’aquesta Congregació d’Oblates del 
Santíssim Redemptor. Així que la meva decisió i resposta continua sent: ‘Si, Senyor 
jo vull seguir-te…’”. 

El projecte de Lisboa-CAOMIO, és un centre de dia, on s’ofereix suport i 
acompanyament a dones en context de prostitució. En aquest projecte s’implica i 
participa la comunitat de Josefina, juntament amb ella integrada per dues oblates, i 
set treballadors contractats. 

A primera vista, pot semblar que la labor duta a terme per Dilia a Medellín o 
Josefina a Lisboa es basa en la gestió, coordinació i el suport als projectes, però és 
molt més que això. 

“La meva missió com a Oblata la realitzo des d’un esperit d’Oblació i lliurament, 
des de l’acolliment, l’escolta i la misericòrdia, des de la possibilitat que hi ha en 
cada dona, de canviar el seu estil de vida i alguns patrons dels seus 
comportaments, que han de veure amb el fet de sentir-se respectades, valorades i 
volgudes”, assegura la germana colombiana. 

Això ho plasma a les seves tasques diàries: Coordinant les activitats, participant en 
reunions, trobades i activitats amb altres institucions privades i del govern, 
acompanyant el treball de camp en les visites a la zona de prostitució tant del 
carrer com de bars, cantines i hotels, com les visites a les seves residències… 

També -i potser el primordial- acompanyant el procés formatiu integral que 
s’emporta amb les dones, des que arriben al centre, on segueixen un procés de 
formació tècnica professional, les pràctiques en les empreses, les petites 
emprenedories que inicien, la vinculació d’algunes en un treball formal. “Dins 
d’aquest procés trobem deserció, estats depressius i ansiosos, dificultat en el 
maneig adequat en les relacions interpersonals, addiccions, falta de sentit de vida, 
baixa autoestima, falta de claredat en el seu projecte de vida, dificultat en el control 
impulsos i treball en equip, entre altres. 

Tot l’anterior, potser a causa de les seves històries de vida travessades pel dolor i 
el sofriment on no ha tingut lloc l’escolta empàtica i el valor del Ser persona… la 
qual cosa els pot facilitar la possibilitat de sanar i veure un nou horitzó amb 
matisos diferents que podria en la vida cobrar un altre sentit”, explica Dilia. 

De manera paral·lela, Josefina desenvolupa la seva tasca de missió en tres espais 
concrets: Treball de carrer, donant a conèixer els recursos a les dones en aquests 
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contextos (en horaris de matí, tardes o nits), atenció a les dones que arriben al 
centre des de l’acolliment i suport administratiu a la treballadora social del centre. 

L’oblata, instal·lada a Lisboa, assegura que el seu acompanyament a les dones “no 
és des d’una intervenció tan professional i directa, sinó des d’un espai més 
relacional i quotidià”. Josefina relata que aquests dos anys està vivint una 
experiència diferent i li agrada tenir aquest contacte directe amb les dones: 
“comparteixo les seves històries de vida, però des d’un segon pla, la qual cosa em 
suposa un aprenentatge nou, ric i divers”. 
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SALLENT RECORDA ELS MÀRTIRS 
CLARETIANS I CELEBRA LA FESTA DE LA 
CANDELERA 

CLARETIANS | 7 de febrer, 2022 

Sallent ha celebrat la festivitat dels beats 
màrtirs claretians aquest dimarts a 
l’església de Sant Antoni Maria Claret del 
municipi. Ho ha fet amb la tradicional 
eucaristia i el cant dels beats màrtirs. 

D’entre els màrtirs, es recorden 
especialment els enterrats al presibiteri 
de l’església del pare Claret: H. Maria 
Binefa (Anglesola 1894 – Sallent 
1936); Jaume Payàs (Castellterçol 1907 – 
Sallent 1936); Joan Mercer (Albinyana 
1874 – Sallent 1936); H. Marcelino 
Mur (Rigapeu, França 1882 – 
Sallent  1936); i Josep Capdevila, 
superior de la comunitat de Sallent (1890 
– Manlleu 1936). 

També s’han recordat els altres màrtirs 
claretians: 51 d’ells del Seminari Claretià 
a Barbastro, beatificats a Roma l’any 
1992; 23 de diferents comunitats a 
Tarragona i beatificats el 1913; i, 
finalment, 109 d’ells provinents de 
diferents comunitats i beatificats a la 
Sagrada Família el 2017. El primer de tots 
els màrtirs va ser beatificat a Mèxic l’any 
2005. 

A més, aquest dimecres a Sallent, s’ha 
celebrat la festivitat de la Candelera amb 
una missa on ha tingut lloc el signe de la 
benedicció de les candeles. 

 

 

https://claretpaulus.org/ca/2017/10/21/beatificacio-sagrada-familia/
https://claretpaulus.org/ca/2017/10/21/beatificacio-sagrada-familia/
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GNA. LILIANA FRANCO: “NOMÉS SITUATS AL 
LLOC DELS MÉS POBRES, LA VIDA 
RELIGIOSA ES REPOBLARÀ DE SENTIT” 

 

PRENSA CELAM | 2 de Febrer, 2022  

Com una narrativa creïble, com “la icona evangèlica i profètica d’una manera 
nova de ser, de fer i d’estar”, defineixi la gna. Gloria Liliana Franco Echeverri a la 
Vida Religiosa a Amèrica Llatina i el Carib. 

Una espiritualitat sòlida 

La presidenta de la Confederació Llatinoamericana de Religiosos (CLAR), utilitza 
tres imatges per a això: sandàlies empolsades en l’art de caminar, far enmig de la 
nit i pont que afavoreix la comunió. La religiosa colombiana defineix la institució 
que representa com alguna cosa que “aporta la riquesa d’una espiritualitat sòlida, 
inspirada en els valors de l’Evangeli, fruit de la contemplació de la Persona de 
Jesús i de la passió pel seu Regne”. És una història de testimonis, de respostes a 
clams reals, caminant en fraternitat, sent presència en les perifèries. 

Aquesta presència és vista per Liliana Franco com la condició, perquè “només 
situats geogràfica i existencialment al lloc dels més pobres, -que és el lloc de 
Jesús-, la Vida Religiosa es repoblarà de sentit”. Per tot això, davant la celebració 
del Dia de la Vida Consagrada agraeix el lliurament generós de tants religiosos i 
religioses, sent conscient que “la força i la possibilitat de la Vida Religiosa està en 
la riquesa del comuna, d’allò que és patrimoni de tots i ens obstinem a donar”. 
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Icona evangèlica i profètica d’una manera nova de ser, de fer i d’estar 

Què representa la Vida Religiosa per a l’Església d’Amèrica Llatina i el Carib en 
aquest moment? 

Avui més que mai la Vida Religiosa en aquest continent, no és només una narrativa 
creïble, sinó també la icona evangèlica i profètica d’una manera nova de ser, de fer i 
d’estar. Per això voldria utilitzar tres imatges per a respondre a la teva pregunta. 
Després de gairebé quatre anys de servir als religiosos i religioses del continent, 
trobo que tres imatges expressen el que la Vida religiosa representa per a 
l’Església del continent. 

La primera són les sandàlies empolsades en l’art de caminar. A l’Església del 
continent la interpel·la una Vida Religiosa que roman inserida en els llocs més 
empobrits, una que continua creient en els processos, en el germinal i en el gratuït. 
Aquesta que no es desgasta en retoricas i no s’esforça a aparèixer mediàticament 
en titulars, la que senzillament es lliura en simplicitat i profetisme, la que fa el seu 
estatge entre els pobres, camina amb els migrants, acompanya i escolta a les 
víctimes, s’obstina a educar, a curar ferides, a treballar per la pau i la justícia. 

En segon lloc, far enmig de la nit. Davant la crisi de credibilitat de l’Església i 
travessant la seva pròpia nit, la Vida Religiosa més disminuïda en membres, més 
envellida, més desgastada pel pes de l’institucional, s’obstina a respondre amb 
novetat i per això, no cessa de formar-se amb la consciència que es necessiten 
millors testimonis, no escatima esforços a reflexionar, a destriar per on estan els 
horitzons de novetat i resignificación. Manté aquesta sana autocritica que li 
possibilita vèncer la temptació a acomodar-se, a paralitzar-se en respostes 
mediocres. Se sap portadora d’una plural riquesa carismàtica i això la manté 
dinàmica, conduïda per l’Esperit i per això s’aferra a l’esperança. 

La tercera, pont que afavoreix la comunió, perquè conscient de la diversitat que 
l’habita, de la riquesa vocacional rebuda que la fa ser a l’Església: mística, missió i 
profecia, la Vida Religiosa està convençuda de la necessitat de caminar afavorint la 
comunió. No és una obstinació fàcil, però cal invertir aquí totes les energies, perquè 
el fratern i sororal es constitueixen en el signe que la societat espera llegir a 
l’Església. Per això, tants religiosos estan situats aquí, en el lloc de la xarxa i la 
sinergia, de la construcció col·lectiva i la cerca conjunta. 

Preguntar-se en el quotidià pel voler de Déu 

En una Església que vol caminar en la sinodalidad, què és el que la CLAR, que 
des de fa més de 60 anys s’esforça a promoure el treball en xarxa dins de la 
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Vida Religiosa i de l’Església, pot aportar a aquesta manera de ser Església que 
ens diu el papa Francesc? 

La CLAR aporta la riquesa d’una espiritualitat sòlida, inspirada en els valors de 
l’Evangeli, fruit de la contemplació de la Persona de Jesús i de la passió pel seu 
Regne. També la memòria d’una manera de ser en Església, en el qual preval la 
kenosis, el lliurament de la vida. La història de la CLAR està marcada per homes i 
dones autèntics testimonis, veritables profetes, màrtirs que han banyat amb la 
seva sang la terra d’aquest continent. La seva vida, la seva mort, les seves causes 
continuen sent la saba que nodreix la marxa de la CLAR. 

De la mateixa manera, un estil pastoral que suposa escoltar la realitat, destriar els 
esdeveniments i preguntar-se en el quotidià pel voler de Déu. Les Icones 
evangèliques de la CLAR al llarg de la història, les prioritats dels seus diferents 
Horitzons Inspiradors, responen sempre a urgències, a clams reals. És una acció 
habitada per la realitat. Finalment, una manera de caminar, en condició de 
germans, fent xarxa, donant-nos suport els uns als altres. Unint forces, generant 
aliances solidàries, tendint-nos la mà. 

Trasbalsar enmig de la incertesa 

La presència de la Vida Religiosa a les perifèries sempre ha estat una cosa 
destacada a Amèrica Llatina i el Carib, una presència accentuada durant aquest 
temps de pandèmia. En la seva opinió, què ha suposat per a la Vida Religiosa 
del continent aquest temps de pandèmia? 

Una minoria ha romàs en la trinxera de la seguretat i el confort. Però, la majoria ha 
estat en el lloc del contagi, les nostres múltiples plataformes pastorals: educatives, 
parroquials, sanitàries, assistencials, ens han posat a la majoria, a la zona del risc. 
De fet, són milers els religiosos i religioses que han donat la seva vida enmig 
d’aquesta pandèmia. 

Per a gairebé tots ha suposat una dosi immensa de fe que capacita per a trasbalsar 
enmig de la incertesa que ha portat aquesta pandèmia. Ens ha portat a repensar-
nos, a formar-nos amb novetat i utilitzant altres plataformes per a això; ens ha 
exigit creativitat a l’hora d’enfrontar els desafiaments apostòlics, ens ha posat en el 
territori de la gosadia per a buscar recursos, fer xarxes solidàries, intentar que la 
sopa arribi per a tothom. Ens ha conduït a fer aliances per a defensar els drets dels 
més pobres. Ens ha convençut de la necessitat de la reforma. 



17 de febrer, 2022 
HOREB 

570 
 

 

38 

 

Ser presència i profecia, companyia i bondadosa proximitat, en les davanteres 

Fins a quin punt aquesta presència a les perifèries pot ajudar la Vida Religiosa a 
créixer en autenticitat i ésser cada dia un millor testimoniatge d’Evangeli 
encarnat per a l’Església i la societat d’Amèrica Llatina i el Carib? 

És la condició. Només situats geogràfica i existencialment al lloc dels més pobres, -
que és el lloc de Jesús-, la Vida Religiosa es repoblarà de sentit. Només l’Esperit 
ens farà reconèixer la urgència d’una Vida Religiosa capaç de sortida i atenta als 
signes dels temps, disposada a escoltar la realitat i a desacomodar-se, perquè 
esdevingui el comunitari, el fratern, el radicalment evangèlic. 

Desentranyar la identitat missionera de la nostra opció, ens conduirà a viure amb 
més sentit i radicalitat la nostra vocació. Ens correspon obrir-nos camí pels 
territoris de missió, ser presència i profecia, companyia i bondadosa proximitat, a 
les fronteres, com a aliats dels pobles en la defensa de la vida i de les causes 
comunes. Amb ells, amb els més pobres, com a amics, germans i deixebles. 

La força i la possibilitat de la Vida Religiosa està en la riquesa del comuna 

Atès que un commemora una data important és moment d’agraïment, com 
presidenta de la CLAR què és el que agraeix a la Vida Religiosa d’Amèrica 
Llatina i el Carib? 

En aquest servei a la Vida Religiosa del continent, moltes vegades he contemplat 
les mans dels nostres germans majors, les he vist necessitades i misteriosament 
plenes, adobades de lliurament, arrugades de suavitzar l’existència d’uns altres. 
Mans que s’han aproximat per a beneir i acariciar; per a ofrenar allò que tenen: una 
pregària, una expressió sincera, un llegat autèntic i etern. 

He vist les mans dels qui estan en la brega quotidiana. Aquelles que s’estenen 
generoses a l’aula de classes, a la direcció d’un col·legi, en la travessia pel riu, en 
l’acompanyament a la biblioteca, en el grup bíblic, en l’assessoria pastoral, a la 
cuina de la casa, en el campament amb els joves, en el taller amb pagesos, en les 
comissions de lluita per la justícia, en la residència amb els universitaris, al costat 
del llit del malalt, en… Aquestes mans que revelen que els consagrats posseïm un 
gran zel apostòlic i que existeixen tantes recerques sinceres pel més de la missió, 
que es constitueixen en el testimoniatge que actualitza els nostres carismes. 

M’he acostat a les mans dels qui a penes comencen i estrenen ufanor, vigor, risc, 
creativitat, passió evangelitzadora. Mans de diverses races i colors, que s’enllacen 
en categoria de germanes per Jesús i el Regne. 
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Mans d’homes i dones, mans fràgils i fortes, mans encallides, mans que saben de 
bressolar la vida i de curar ferides; mans que porten l’Evangeli i que obren la terra 
per a dipositar en ella llavors d’esperança; mans que s’arrisquen; mans que 
construeixen i sostenen; mans que saben ser corresponsables de la construcció del 
Regne…mans de vídua pobra, de fatigat sembrador que ho lliura tot…dels qui 
s’ofereixen sense economitzar-se en un estèril egoisme. Les mans de tots els que 
amb creativitat evangèlica fan fecunda i plena la seva existència. 

I això agraeixo cada dos de febrer, aquestes mans tendides, conscient que la força i 
la possibilitat de la Vida Religiosa està en la riquesa del comú, d’allò que és 
patrimoni de tots i ens obstinem a donar. Radica en la capacitat que tenim de sortir 
de nosaltres mateixos i disposar-nos generosament per al do. Agraeixo perquè en 
aquest servei, he contemplat tantes mans encallides i fecundes i aquestes mans, 
m’han sostingut al caminar. 
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EL PAPA FRANCESC: “NO FINGIR DAVANT 
ELS SIGNES QUE EXIGEIXEN RENOVACIÓ EN 
LA VIDA CONSAGRADA” 

 

VATICAN NEWS |3 de febrer, 2022   

El Papa en la seva homilia de la Jornada Mundial de Pregària per la Vida 
Consagrada va parlar, aquest dimecres 2 de febrer, de la reducció del nombre de 
vocacions, l’abandó de la vida consagrada, les aspiracions de poder i de fama com 
a insídies que només mirant el Senyor com demana l’Esperit Sant, des de la 
petitesa i la fragilitat, poden obrir els cors per abraçar novament Jesús. 
Tres preguntes van ressonar a la Basílica de Sant Pere, quan el Papa, aquest 
dimecres 2 de febrer, en la seva homilia de la celebració a la Jornada Mundial de 
Pregària per la Vida Consagrada, va interpel·lar fidels i consagrats: per qui ens 
deixem inspirar, per l’Esperit Sant o per l’esperit del món; l’amor del qual ens 
impulsa, el de l’Esperit Sant o la passió del moment; què veuen els nostres ulls i qui 
estrenyem als nostres braços, al Senyor o a les nostres circumstàncies i 
aspiracions. Respostes que per al Sant Pare han de portar la vida consagrada i tots 
els creients a una renovació de l’entusiasme, a l’acció, a una visió renovada i, 
encara que entre dificultats i cansaments, a prendre “en braços de Jesús”, per 
col·locar-lo “de nou a Ell al centre” i seguir endavant amb alegria. 

Amb el suggestiu ritu de la Benedicció de les candeles, tradició antiga de l’Església 
el dia de la Presentació de Jesús al Temple, el papa Francesc va obrir la processó 
d’entrada en una basílica en penombres que amb el cant del Glòria es va il·luminar 
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com les nostres vides amb l’arribada de Jesús, Pare de la llum i de la vida. També 
avui, l’Ecclesiastica Communio concedida pel Summe Pontífex a Raphaël Bedros 
XXI, Patriarca de Cilícia dels Armenis expressada en les espècies sagrades, junts 
compartides, i que confirmen la comunió amb el Papa i l’Església de Roma. 

El virus del narcisisme o l’obsessió del protagonisme 

A la llum dels passos complerts per Simeó que juntament amb Anna porten al 
temple Jesús, el Papa condueix la seva homilia començant pel que els “mou” a 
arribar-hi, és a dir, l’Esperit Sant que “inflama el cor de Simeó amb el desig de 
Déu”. Així actua l’Esperit Sant, va afirmar el Papa, “ens fa capaços de percebre la 
presència de Déu i la seva obra no a les coses grans, tampoc a les aparences 
cridaneres ni a les demostracions de força, sinó a la petitesa i a la fragilitat” . 

Com les “mocions espirituals”, va advertir el Papa, que inspiren els consagrats a 
discernir si els sentiments de la seva ànima provenen o no de l’Esperit Sant, de 
vegades es corre el risc de concebre la pròpia consagració “en termes de resultats, 
de metes i d’èxit”. En lloc d’anar cap a la petitesa com vol l’Esperit, de preguntar-se 
quin amor els impulsa i què els mou, se’n va a buscar “espais, de notorietat, de 
números”. 

A vegades, darrere de l’aparença de bones obres, es pot amagar el virus del 
narcisisme o l’obsessió de protagonisme. En altres casos, fins i tot quan fem tantes 
activitats, sembla que les nostres comunitats religioses es mouen més per una 
repetició mecànica —fer les coses per costum, només per fer-les— que per 
l’entusiasme d’entrar en comunió amb l’Esperit Sant.” 

Crist és el miracle de la fe que obre els ulls 

Després de convidar a examinar les “motivacions interiors” i les “mocions 
espirituals” necessàries per la renovació de la vida consagrada, el Sant Pare es va 
interrogar si som capaços com Simeó de reconèixer amb els nostres ulls 
Crist. Aquest “gran miracle de la fe: que obre els ulls, transforma la mirada i canvia 
la perspectiva”. 

“La fe neix de la mirada compassiva amb què Déu ens mira, trencant la duresa del 
nostre cor, guarint les seves ferides i donant-nos una mirada nova per veure’ns a 
nosaltres mateixos i al món. Una mirada nova cap a nosaltres mateixos, cap als 
altres, cap a totes les situacions que vivim, fins i tot les més doloroses.” 

L’escassetat de vocacions exigeix renovació 

Una mirada que no és ingenuïtat o fugir de la realitat i els problemes, va reafirmar 
Francesc, és saber “veure dins” i “veure més enllà”, que no “d’aturar-se en les 
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aparences, sinó que sap entrar també a les fissures de la fragilitat”. Com la de 
molts “consagrats i consagrades majors que amb mirada radiant continuen 
somrient, donant esperança als joves”. Una visió renovada és el que necessita la 
vida consagrada, va dir el Pontífex a la seva homilia, no “fingir” davant els signes 
que el “Senyor no deixa de donar-nos” i continuar “com si res”. 

“Obrim els ulls: l’Esperit Sant ens convida a renovar la nostra vida i les nostres 
comunitats a través de les crisis, dels números que escassegen i de les forces que 
disminueixen”. 

Abraçar Jesús és el centre de la fe 

Després de convidar a no desaprofitar el present mirant al passat i demanar-li al 
Senyor la capacitat de discernir el camí, el Papa va recordar com Simeó va 
estrènyer Jesús als seus braços: “Déu ha posat el seu Fill als nostres braços perquè 
acollir Jesús és allò essencial, és el centre de la fe. Perquè de vegades, va recordar 
el Pontífex ens “perdem i  ens dispersem en mil coses”, secundàries, oblidant que 
el centre de tot és Crist. El pontífex va concloure: 

“Si acollim Crist amb els braços oberts, acollirem també els altres amb confiança i 
humilitat. D’aquesta manera, els conflictes no exasperen, les distàncies no 
divideixen i desapareix la temptació d’intimidar i ferir la dignitat de qualsevol 
germana o germà s’apaga. Obrim, doncs, els braços a Crist i als germans”. 

El papa Francesc, compta amb nosaltres 

En concloure la celebració, el cardenal Joao Braz d’Aviz, prefecte de la Congregació 
per a la Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, es va referir a les 
moltes dificultats que travessa la vida consagrada, com la de l’abandó de diversos 
religiosos, que han estat cridats pel Senyor, però que no continuat a seguir-ho. En 
aquest sentit, va considerar que el camí sinodal, l’escolta recíproca i de tot el poble 
de Déu, serà una benedicció i una alegria per caminar amb alegria com a membres 
d’una sola família. El cardenal Braz d’Aviz va concloure: “Papa Francesc, compta 
amb nosaltres. Compte amb la vida consagrada”. 
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MONS. VILANOVA CONVIDA ELS 
CONSAGRATS I CONSAGRADES A «SER 
PORTADORS DE LA LLUM DE DÉU»  

Església Barcelona| 3 de febrer, 2022 

Un any més, el 2 de febrer, les candeles han il·luminat la Catedral de 
Barcelona amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Les diferents 
congregacions de religiosos i religioses de l’arxidiòcesi de Barcelona van assistir-hi 
per celebrar aquest dia amb el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Javier Vilanova 
que per primera vegada va presidir la celebració. També va assistir Joan Josep 
Moré, salesià i director del Secretariat de la Vida Consagrada i Fra Eduard Rey, 
caputxí i president de la Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya. 

Redescobrir la llum per caminar junts 

Amb les tradicionals espelmes enceses es va donar pas a l’inici de la celebrabració. 
Cadela rere candela, enlluernaven el temple com a signe d’aquesta celebració. Una 
llum a la qual va fer referència el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, 
fra Eduard Rey a l’inici, citant un vers de Sant Joan de la Creu: «”Sin otra luz ni 
guía, sino la que en el corazón ardía…”». Es referia així a tot aquell que vol dirigir-se 
cap a Déu. «Es reflecteix amb força en el seu interior… i ha de posar-se en camí 
seguint-la, amb humilitat, però amb una gran confiança, donant-li més crèdit que a 
la pròpia llum del migdia», va dir. 

https://catedralbcn.org/
https://catedralbcn.org/
https://urc.cat/
https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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El caputxí es va referir a la situació «angoixant i depressiva» d’aquest temps de 
pandèmia. Per això, va convidar «no perdre la connexió amb aquella llum que “en el 
corazón ardía, i que no és només per a nosaltres”», si no per a tots. En aquest 
sentit, va fer una crida a les comunitats a fer-se seu el «Caminem junts»,  que diu el 
lema de la XXVI Jornada Mundial de la Vida Consagrada. «És una llum que es 
manifesta humilment, però l’ancià Simeó ens dirà que és llum de les nacions, fent-
nos descobrir que és l’única que ho abasta tot». Finalment, va esperonar que la 
celebració «ajudi a redescobrir aquesta llum en el centre de les nostres vides com a 
consagrats, i acompanyar amb ella el nostre món que procura emprendre de nou el 
camí». 

Les tres mirades: fe, esperança i amor 

En el moment de l’homilia, abans de renovar els vots com a consagrats, el bisbe 
auxlilair Mons. Javier Vilanova va mostrar la seva gratitud per «la consagració dels 
religiosos i religioses, per aquesta vida tant apassionant de viure en Crist». Va 
convidar a acturar com a profetes vivint amb «proximitat, compassió i tendresa»  i 
ser portadors de la llum de Déu amb la mirada. 

Va convidar a tenir tres mirades. D’una banda, la mirada de Maria, «una mirada de 
fe» de confiar en Déu. «Nosaltres som portadors d’aquesta llum, com Maria, i no la 
podem amagar.  Mirem a Crist, amb fe per presentar-lo a Ell com a llum pel món». 
En segon lloc, va mencionar la mirada d’esperança, que va il·luminar Simeó en 
descobrir el Fill de Déu. «Així, ens fa partícips perquè també nosaltres som 
portadors d’esperança». 

Finalment, va referir-se a la mirada dels consagrats i consagrades, «una mirada 
d’amor que ho ha deixat tot per Crist». Fent menció a al lema i a la sinodalitat que 
demana el Papa Francesc, va convidar a caminar junts.«En aquest mirar a Crist 
se’ns demana viure units amb l’Esperit Sant, per construir el gran projecte de 
comunió on viu l’església i la trinitat». 

Fotografia: Catedral de Barcelona (Guillem F. Gel.) 
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UNA OPORTUNITAT PER A LA TROBADA I 
LA PROXIMITAT AMB DÉU I ELS GERMANS

 

Full Dominical Tarragona | 30 de gener, 2022 

Recollint la invitació del papa Francesc, la XXVI Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada porta per lema «Caminant junts». L’Església celebra aquesta Jornada 
el 2 de febrer coincidint amb la festa de la Presentació del Senyor. 

Per a la vida consagrada, la invitació a caminar junts suposa fer-ho en cadascuna 
de les dimensions fonamentals de la consagració, l’escolta, la comunió i la missió. 
Caminar junts en la consagració significa ser conscients de la crida rebuda, la 
vocació compartida i la vida lliurada. En el fons, suposa adonar-se que a Déu 
només se’l troba caminant. 

Caminar junts en l’escolta de la Paraula de Déu. Aquest camí comú per trobar Déu 
només es pot fer des de l’escolta, que és una altra de les claus fonamentals de la 
sinodalitat. La vida consagrada, que neix de l’escolta de la Paraula i acull l’Evangeli 
com a norma de vida, pot ser considerada «com una “encarnació” de la mateixa 
Paraula de Déu escoltada, meditada i interioritzada». 

Caminar junts en la comunió. Els consagrats som cridats a ser en l’Església i en el 
món «experts en comunió». Aquesta comunió s’ha de manifestar, primer de tot, 
amb Déu, estimant sobre totes les coses; a més, amb tots aquells que en 
l’experiència quotidiana comparteixen vida, pregària i missió. Finalment, la comunió 
s’estén a tota la humanitat necessitada de guarir ferides i curar llagues. 
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Caminar junts en la missió suposa reforçar la corresponsabilitat i el compromís en 
la missió de l’Església local, cadascú aportant els seus dons, sense perdre mai de 
vista la disponibilitat a l’Església universal. Aquesta missió que s’ha de portar 
endavant en comunitat missionera es tradueix en múltiples formes, ja sigui des de 
la pregària del claustre, la litúrgia de la parròquia, l’habitació de l’hospital, la classe 
de l’escola o la trobada a peu de carrer. Els consagrats, cadascun amb els seus 
dons i carismes, contribuïm a enriquir la missió de l’Església. 

Estem convençuts que aquest temps sinodal és un temps de gràcia i un temps de 
l’Esperit. Animo a tots els consagrats a enfortir la seva consagració vivint aquest 
moment com una oportunitat de trobada i proximitat amb Déu i els germans. 
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JORNADES D’ADMINISTRACIÓ DE LA 
CONFER MARÇ 2022 

CONFER |7 de febrer, 2022 

El pròxim 4 de març tindran lloc les 
primeres jornades d’Administració 
d’aquest nou curs organitzades per 
la CONFER. 

Destinades a Superiors Majors, 
Administradors i Equips de 
Titularitat, tractaran temes com les 
novetats laborals com ara la 
reforma laboral i la seguretat social, 
els religiosos, novicis i postulants 
estrangers i llei d’estrangeria o la 
transparència i el compliment 
normatiu entre altres qüestions. 

La jornada serà presencial i se 
celebraran en l’Espai Maldonado 
situat al carrer Serrano, 104 de 
Madrid. 

Per a més informació clica en 
el següent enllaç 

Per a realitzar la inscripció clica 
aquí. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.confer.es/567/activos/texto/9812-jornadas-adminis.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4mVGVZDEZNLo6FteymUNK9unBSt_f8nSh3AnjVIOo43m8g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd4mVGVZDEZNLo6FteymUNK9unBSt_f8nSh3AnjVIOo43m8g/viewform


17 de febrer, 2022 
HOREB 

570 
 

 

48 

 

 

JORNADA FORMACIÓ 
PERMANENT 

 

«L’EUTANÀSIA I EL FINAL DE LA 
VIDA. TESTAMENT VITAL I 

ÚLTIMES VOLUNTATS», AMB 
MARGARITA BOFARULL 

PAS 1 

Inscripcions: Unió de Religiosos de 
Catalunya. Aplicar al formulari 

d’Inscripció.Indicar  nom i cognoms de la 
persona o persones participants i la 

institució a la que pertanyen. 

INSCRIPCIÓ AQUÍ 

 

 PAS 2  

Pagament 10 €: Ingrés o transferència 
bancària al número de compte de “la 
Caixa” IBAN: ES 37 2100 3040 0622 

0034 0826 Indiqueu el nom i el cognom 
de la persona que s’hi inscriu i al costat les 

lletres MB 

 

 

 

 
 

MARGARITA 
BOFARULL 

SAGRAT COR 

 

Data: dissabte 12 de març, 
2022 

Hora: 10 -13.30 h 

Lloc: Col·legi Sta. Dorotea. 
Salesianes de Sarrià. (Pg. Sant 

Joan Bosco 24. 08017-
Barcelona) 

 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRoM1EwKAo6S5ffd-EG8r5mStPnD2TqZSRGFtMOZXu4x_Tzw/viewform
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