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“NOMÉS EN LA PROXIMITAT I 
EN EL COMPROMÍS REBEM 
L'ESPERIT DE DÉU” 
Tere Iribarren | Religiosa del Sagrat Cor 

Els Barris de la nostra ciutat com altres tantes perifèries, són 
el territori sagrat, l'escenari en què s'ha revelat el rostre de 
Déu amagat i ocult. Des d'aquesta profunda experiència de 
Misteri, es mostra un Déu company, un Déu que sosté, 
inspira, mobilitza i ens convida a la solidaritat i al 
compromís. 

En el nostre món trastocat per la pandèmia, l'Esperit ens 
empeny a apropar-nos a la carència, el sofriment, al 
desarrelament, i ens fa experimentar que només en la 
proximitat i en el compromís rebem l'Esperit de Déu. 
Aquest Esperit que obre les nostres portes tancades per la 
por. Aquest esperit de Jesús que se'ns acosta i ens ensenya 
les seves mans i el costat, com a lliurament suprem. 

La vida religiosa ha traslladat algunes de les seves 
comunitats als llocs on l'Esperit camina pels carrers, obrint 
les nostres portes i els nostres cors tancats per la por. 

Senyor, que no se'ns s'acostumi el cor 
a veure homes i dones patint situacions d'injustícia. 

Que no veiem normal, que cada dia, 
 molts coneguts de barri 

demanin aliments perquè no tenen l'indispensable. 
Que ens sorprengui cada dia aquest món 

que hem muntat, en el qual uns tenim de tot 
i a altres els falta tot ... 

Doneu-nos Senyor fortalesa 
 Doneu-nos Senyor el teu esperit. 
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“SÓLO EN LA PROXIMIDAD Y EN 
EL COMPROMISO RECIBIMOS EL 
ESPÍRITU DE DIOS” 
Los Barrios de nuestra ciudad como otras tantas periferias, 
son el territorio sagrado, el escenario en que se  ha revelado 
el rostro de Dios escondido y oculto. Desde esa profunda 
experiencia de Misterio, se muestra un Dios compañero, un 
Dios que sostiene, inspira, moviliza y nos invita a la 
solidaridad y al compromiso.  

En nuestro mundo trastocado por la pandemia, el Espíritu  
nos empuja a acercarnos a la carencia, el sufrimiento, al 
desarraigo, y nos hace experimentar que sólo en la cercanía 
y en el compromiso recibimos el Espíritu de Dios. Ese 
Espíritu que abre nuestras puertas cerradas por el miedo. 
Ese espíritu de Jesús que se nos acerca y nos enseña sus 
manos y el costado, como suma entrega. 

La vida religiosa ha traslado algunas de sus comunidades a 
los lugares donde el Espíritu anda por las calles abriendo 
nuestras puertas y nuestros corazones cerrados por el 
miedo. 

Señor, que no se nos acostumbre  el corazón 
al ver a hombres y mujeres sufriendo 

situaciones de injusticia. 
Que no veamos normal 

que cada día muchos conocidos del barrio 
pidan alimentos porque no tienen lo indispensable. 

Que nos sorprenda cada día este mundo 
que hemos montado 

en el que unos tenemos de todo 
y a otros les falta todo… 
Danos Señor fortaleza 

Danos Señor tu espíritu 
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EL CAPUTXÍ FRA CINTO DURAN, AL RECÉS 
TELEMÀTIC PER A CATEQUISTES 

 

BISBAT GIRONA  | 25 de maig, 2021 

Una trentena de persones van participar, el divendres 14 de maig, al recés telemàtic per a 
catequistes organitzat per la Delegació episcopal de catequesi del Bisbat de Girona. Va anar a 
càrrec de Fra. Cinto Duran, de la comunitat de caputxins d’Arenys de Mar. 

A partir del passatge evangèlic que relata la trobada del sepulcre buit (Jn 20), Fra. Cinto va fer 
adonar als catequistes de les diferents actituds de Maria Magdalena, Pere i el deixeble estimat, en 
el sentit de si “ens deixem astorar, meravellar i qüestionar sobre el que ha passat i ens passa o si 
deixem que els altres anul·lin la pregona experiència del ressuscitat”. 

D’altra banda, Fra. Cinto va convidar els catequistes “a deixar que brolli, que suri l’experiència de 
la resurrecció del Crist, a no avergonyir-se i manifestar la fe en el vivent”. “Perquè el catequista –
va afirmar- ha de mostrar i introduir a una relació personal i vivencial amb el Crist”. 
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NOVETAT PER AL SÍNODE: ES COMENÇA AMB LES 
ESGLÉSIES LOCALS 

 

VATICAN NEWS | 21 de maig, 2021  

El proper octubre, el Papa donarà inici a un camí sinodal de tres anys de durada i articulat en tres 
fases (diocesana, continental i universal), compost per consultes i discerniment, que culminarà amb 
l’Assemblea d’octubre de 2023 a Roma. 

«Un en escolta dels altres; i tots en escolta de l’Esperit Sant». Per concretar i fer visible aquesta 
sinodalitat desitjada pel papa Francesc des de l’inici del seu pontificat, el proper Sínode dels Bisbes 
se celebrarà no només al Vaticà sinó en cada Església particular dels cinc continents, seguint un 
itinerari de tres anys articulat en tres fases, fetes d’escolta, discerniment, consulta. 

Laics, preveres, missioners, persones consagrades, Bisbes, Cardenals, fins i tot abans de discutir, 
reflexionar i interrogar-se sobre la sinodalitat a l’Assemblea d’octubre de 2023 al Vaticà, es 
trobaran per tant vivint-la en primera persona. Cadascun en la seva diòcesi, cada un amb paper, 
amb les seves exigències. 
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Un procés sinodal integral 

L’itinerari sinodal, que el Papa ha aprovat, s’anuncia en un document de la Secretaria del Sínode 
en què s’expliquen les seves modalitats. “Un procés sinodal ple es realitzarà de forma autèntica 
només si s’impliquen a les Esglésies particulars”, es llegeix. 

A més, serà important la participació dels “organismes intermedis de sinodalitat, és a dir, els 
Sínodes de les Esglésies Orientals Catòliques i les Assemblees de les Esglésies sui iuris i les 
Conferències Episcopals, amb les seves expressions nacionals, regionals i continentals”. 

Per primera vegada un Sínode descentralitzat 

És la primera vegada en la història d’aquesta institució, desitjada per Pau VI en resposta al desig 
dels Pares Conciliars de mantenir viva l’experiència col·legial del Vaticà II, que un Sínode comença 
descentralitzat. 

A l’octubre del 2015, el papa Francesc, commemorant el 50è aniversari d’aquesta institució, havia 
expressat el desig d’un camí comú de “laics, pastors, Bisbe de Roma” a través de “l’enfortiment” 
de l’Assemblea dels Bisbes i “una sana descentralització”. El desig ara es fa realitat. 

Obertura solemne amb el Papa al Vaticà 

Superant qualsevol “temptació d’uniformitat”, però apuntant a una “unitat en la pluralitat”, 
l’obertura del Sínode tindrà lloc tant al Vaticà com en cadascuna de les diòcesis. El camí 
l’inaugurarà el Papa al Vaticà el 9 i 10 d’octubre. 

Seguiran tres fases – diocesana, continental, universal – que pretenen fer possible una veritable 
escolta del poble de Déu i al mateix temps implicar tots els Bisbes en els diferents nivells de la vida 
eclesial. 

Fase Diocesana: consulta i participació del Poble de Déu 

Seguint el mateix esquema, és a dir, amb un moment de trobada / reflexió, oració i celebració 
Eucarística, les Esglésies particulars iniciaran el seu camí el diumenge 17 d’octubre, sota la 
presidència del Bisbe diocesà. “L’objectiu d’aquesta fase és la consulta al poble de Déu perquè el 
procés sinodal es realitzi en l’escolta de la totalitat dels batejats”, es llegeix en el document. 

Per facilitar la participació de tots, la Secretaria del Sínode enviarà un Document Preparatori, 
acompanyat d’un Qüestionari i un Vademècum amb propostes per fer la consulta. 

El mateix text s’enviarà als dicasteris de la Cúria, a les Unions de Superiors i Superiores Majors, a 
les unions o federacions de vida consagrada, als moviments internacionals de laics, a les 
universitats o Facultats de Teologia. 
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Un responsable diocesà 

Cada bisbe, abans del proper octubre de 2021, nomenarà un responsable diocesà com a punt de 
referència i enllaç amb la Conferència Episcopal que acompanyarà la consulta a l’Església particular 
en cada pas. Al seu torn, la Conferència Episcopal nomenarà un responsable o un equip com a 
punt de referència amb els responsables diocesans i la Secretaria General del Sínode. El 
discerniment diocesà culminarà amb una “Reunió Pre-Sinodal” en finalitzar la consulta. Les 
contribucions s’enviaran a la seva pròpia Conferència Episcopal, en la data que aquesta determini. 

El discerniment dels Pastors 

A continuació, correspon als Bisbes reunits en Assemblea obrir un període de discerniment per 
“escoltar el que l’Esperit ha suscitat en les Esglésies que se’ls ha confiat” i fer una síntesi de les 
aportacions. La síntesi s’enviarà a la Secretaria del Sínode, així com les contribucions de cada 
Església particular. Tot això es farà abans d’abril de 2022. De la mateixa manera, també es rebran 
les aportacions enviades pels dicasteris, Universitats, Unió de Superiors Generals, Federacions de 
Vida Consagrada, moviments. Un cop obtingut el material, la Secretaria General del Sínode 
elaborarà el primer Instrumentum Laboris, que servirà d’esquema de treball per als participants a 
l’Assemblea del Vaticà i que serà publicat al setembre de 2022 i enviat a les Esglésies particulars. 

Fase continental: diàleg i discerniment 

Comença així la segona fase del camí sinodal, la “continental”, prevista fins al març del 2023. 
L’objectiu és dialogar a nivell continental sobre el text de l’Instrumentum laboris i realitzar així “un 
nou acte de discerniment a la llum de les particularitats culturals de cada continent”. 

Cada reunió continental dels episcopats nomenarà al seu torn, abans de setembre de 2022, un 
responsable que actuarà com a referent amb els propis episcopats i la Secretaria del Sínode. A les 
Assemblees Continentals s’elaborarà un document final que s’enviarà al març de 2023 a la 
Secretaria del Sínode. 

Paral·lelament a les reunions continentals, també s’hauran de celebrar Assemblees Internacionals 
d’especialistes, que podran enviar les seves contribucions. Finalment, es redactarà un segon 
Instrumentum Laboris, que es publicarà al juny de 2023. 

Fase universal: els Bisbes del món a Roma 

Aquest llarg camí, que pretén configurar “un exercici de col·legialitat dins l’exercici de la 
sinodalitat”, culminarà a l’octubre de 2023 amb la celebració del Sínode a Roma, segons els 
procediments establerts a la Constitució promulgada el 2018 pel papa Francesc Episcopalis 
Communio. 
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COLOQUIO: TRANSFORMACIÓN, OPORTUNIDAD Y 
ESPERANZA EN LA VIDA CONSAGRADA 

 

REVISTA ECCLESIA  | 19 de maig, 2021 

«La vida consagrada está en un momento de transformación» (Xiskya Valladares). «La vida 
consagrada está en el umbral de la esperanza» (Liliana Franco). «La vida consagrada está en un 
momento de grandes oportunidades» (Teresa Maya). Con estas tres frases, y a modo de resumen, 
ha concluido la mesa redonda celebrada en la tarde de este martes 18 de enero en el Instituto 
Teológico de Vida Religiosa (ITVR), segunda jornada de esta 50 Semana Nacional del organismo 
de los Misioneros Claretianos. Moderado por el leonés Luis Alberto Gonzalo Díez, director de la 
revista Vida Religiosa, han participado en el acto «tres mujeres que son testimonio de una vida 
religiosa activa y actuante»: la presidenta de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) 
Liliana Franco; la expresidenta de la Leadership Conference of Women Religious (LCWR) 
estadounidense, Teresa Maya; y la religiosa nicaragüense y experta en cultura digital Xiskya 
Valladares. 

Decálogo para una cultura del cuidado 

La intervención de la presidenta de la CLAR ha versado sobre la cultura del ciudado. Liliana Franco, 
religiosa de la Orden de la Compañía de María, ha recordado que la cultura del cuidado nace allí 
donde terminan las actitudes egocéntricas, la autorreferencialidad y el individualismo mezquino, y 
ha señalado que «para nosotros, consagrados, cuidar de la dignidad humana y del bien común 
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debe ser el horizonte que anime y oriente nuestra consagración». «La compasión —ha dicho— no 
puede ser un apéndice fruto de la sensibilidad, debe ser la consecuencia de las opciones que 
hemos hecho del deseo de seguir en radicalidad y coherencia a Jesús». 

La presidenta de la CLAR ha presentado desde Bogotá un decálogo sobre la pastoral del cuidado 
en el que deben estar —ha dicho— el acompañamiento, la escucha como actitud vital que nos 
sitúa en lugar del otro, el discernimiento como escenario del Espíritu, los procesos que den 
continuidad y protagonismo a los acompañados y el cuidado de la casa común. 

«La vida religiosa no debe aplazar más la decisión de abandonar esos placenteros sillones de la 
sala de televisión», ha enfatizado. «La salida misionera es el camino: ubicarse ante la realidad con 
entrañas de misericordia, dejarse desacomodar por la realidad». 

La cultura de la colaboración 

Desde Texas, la hermana Teresa Maya ha hablado de la cultura de la colaboración en el seno de la 
Leadership Conference of Women Religious (LCWR), la conferencia de religiosas —una de las dos 
que hay en Estados Unidos— de la que esta religiosa de las Hermanas de la Caridad del Verbo fue 
nombrada presidenta en 2017. Nacida en Ciudad de México, Maya ha relatado cómo en Estados 
Unidos las tensiones vividas en los últimos cuarenta años con una parte de la jerarquía—«hubo 
momentos de verdadera tensión con los ordinarios locales»— generó «un frente común y un 
sentido de solidaridad» entre las congregaciones. Así, ha recordado la escisión habida en 1971 
gracias al apoyo de «un grupo de obispos que estaba convencido de que de la LCWR se desviaba 
de las verdaderas enseñanzas de la Iglesia»; el agravamiento de la situación después de que en la 
visita de san Juan Pablo II de 1985 la presidenta Theresa Kane pidiera al Pontífice que las mujeres 
fueran incluidas en todos los ministerios de la Iglesia; y, por último, la visita apostólica anunciada 
por el Vaticano en diciembre de 2008 a todos los institutos religiosos de los Estados Unidos: más 
de 450 de las dos Conferencias, en total. 

Maya ha llamado a colaborar desde la actual vulnerabilidad del momento presente, en el que la 
pandemia ha golpeado con fuerza a las comunidades religiosas. «La vida consagrada está 
entrando en una etapa de profunda transformación, pero las religiosas de los Estados Unidos creen 
en el futuro. No solo lo esperan o lo tratan de predecir, lo promueven», ha dicho antes de señalar 
que muchas religiosas jóvenes están reclamando más intercongregacionalidad. «La vida 
consagrada que conocimos, a la que entramos, está terminando, pero eso no quiere decir que 
muere, sino que se transforma». 

Cultura en red 

Xiskya Valladares, por último, ha reflexionado sobre la cultura en red. Doctora en Comunicación y 
cofundadora de iMisión, plataforma para la evangelización en Internet, la religiosa nicaragüense, 
de la Congregación Pureza de María, ha dicho que esta nueva cultura en red no debería 
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extrañarnos en la Iglesia pues —llámese «comunidad», «asamblea», «sínodo», «concilio»…—, forma 
parte de su ADN. 

Valladares ha pedido «un cambio de mentalidad que no se quede en palabras» y que, por el 
contrario, «nos haga tomar conciencia de lo que nos jugamos al acoger o ignorar la importancia de 
la actual cultura en red». En este sentido, ha insistido en la necesidad de formación —no se puede 
reducir a unas horas o unas semanas, sino que debe abarcar todos los itinerarios— y de revisión 
profunda de las estructuras. 

Intercongregacionalidad 

Ya en el coloquio, las tres ponentes han sido preguntadas por la intercongregacionalidad, que «no 
es difuminar los carismas, sino enriquecerlos», en palabras del moderador. «Mientras no dejemos 
lo mío por lo nuestro es muy difícil la intercongregacionalidad», ha dicho la hermana Teresa Maya. 
«Es la palabra de moda, una aspiración, una meta. Yo digo: Bendita pandemia, bendito momento 
que vivimos que nos está obligando a hacer intecongregacionalidad aunque no queramos…». 

La hermana Liliana ha remarcado que para que haya intercongregacionalidad tiene que haber «una 
disposición a la humildad, salir de los esquemas de soberbia y suficiencia en los que nos hemos 
situado tradicionalmente». «Y la motivación —ha añadido— tiene que ser el Reino. En la CLAR 
hemos visto que la intercongregacionalidad funciona cuando responde a proyectos comunes para 
hacer posible el Reino: la Amazonía, la trata… Requiere reaprender, despojarnos de estilos, modos 
y maneras, y también de acompañamiento y formación. No se trata solo de unirnos para hacer 
cosas, sino de reaprender una nueva manera de vivir nuestra consagración y eso requiere 
formarnos e intentar actitudes nuevas». 

La hermana Xiskya ha rematado con estas palabras: «Nos tenemos que dar cuenta de la realidad, 
hay cosas que ya no podemos hacer solos; no somos autosuficiente y nos necesitamos». 

 

.
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EL PAPA ALS CONSAGRATS: "LA REFORMA ÉS 

CAMÍ EN DIÀLEG AMB LA REALITAT" 

 

VATICAN NEWS | 17 de maig, 2021  

En el marc de la celebració de la 50 ° Setmana de Vida Religiosa el Papa Francesc 
anima els participants, a través d'un vídeo missatge, a no tenir por dels límits ni a les 

fronteres i perifèries, perquè és allà on el "Esperit els va a parlar ". 
 

El Papa ha enviat un vídeo missatge per a saludar als participants de la 50 Setmana de Vida 
Religiosa (o 49° perquè l’any passat no va poder celebrar-se a causa de la pandèmia), que va 
començar “quan l’ara cardenal Aquilíno Bocos Merino, des de la revista Vida Religiosa, va 
començar a moure l’ambient”. 
 
El Pontífex agraeix públicament al cardenal Aquilíno (actualment purpurat) “que mai va deixar de 
ser religiós i sacerdot”, per aquest “sembrar contínuament la inquietud per comprendre la riquesa 
de la vida consagrada i fer-la fructificar”. Francesc també saluda a la presidenta de la CLAR, la 
germana Liliana, “que tantes vegades ha aparegut en el Sínode de la Amazònia”; i al cardenal 
Cristóbal López Romero, Arquebisbe de Rabat; tots dos ponents en la programació de 
l’esdeveniment. 
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La vida consagrada es comprèn caminant 

En aquest context, el Papa expressa la seva proximitat a tots els consagrats i posa l’accent a que 
la vida consagrada es comprèn sempre caminant: 

“Es comprèn consagrant-se cada dia. Es comprèn en el diàleg amb la realitat. Quan la vida 
consagrada perd aquesta dimensió de diàleg amb la realitat i de reflexió sobre el que succeeix, 
comença a fer-se estèril. Jo em pregunto sobre l’esterilitat d’alguns instituts de vida consagrada, 
veure la causa, generalment està en la falta de diàleg i de compromís amb la realitat. No deixin 
això. Sempre la vida consagrada és un diàleg amb la realitat”. 
 
En al·lusió als nous temps que vivim i a la necessitat que la vida consagrada no ignori els 
respectius canvis socials, Francesc posa com a exemple a Santa Teresa: 

“Ella va veure la realitat i va fer una opció de reforma i va anar endavant. Després, al llarg del camí 
va haver-hi conats de transformar aquesta reforma en tancament, sempre hi ha. Però la reforma 
sempre és camí, és camí en contacte amb la realitat i horitzó sota la llum d’un carisma fundacional. 
I aquestes jornades, aquestes trobades, aquestes setmanes de vida consagrada ajuden a perdre 
la por” 

Mantenir viu el carisma fundacional 

Així mateix, Francesc assenyala que trist és veure com alguns instituts, “per a buscar certa 
seguretat, per a poder controlar-se, han caigut en ideologies de qualsevol signe, d’esquerra, de 
dreta, de centre, qualsevol”. 
 
“Quan un institut es reformula del carisma en la ideologia perd la seva identitat – continua el 
Papa- perd la seva fecunditat. Mantenir viu el carisma fundacional és mantenir-lo en camí i en 
creixement, en diàleg amb el que l’Esperit ens va dient en la història dels temps, en els llocs, en 
diverses èpoques, en diverses situacions. Suposa discerniment i suposa oració”. 
I sobre aquest tema, Franesc recorda que no es pot mantenir un carisma fundacional sense coratge 
apostòlic, és a dir, “sense caminar, sense discerniment i sense oració. I això és el que vostès estan 
tractant de fer amb aquesta setmana”. 
 
«No tinguin por als límits! No tinguin por a les fronteres! No tinguin por a les perifèries! Perquè aquí 
l’Esperit els parlarà. Posin-se “a tir” de l’Esperit Sant», va concloure el Sant Pare, demanant als 
consagrats de manera afectuosa, que resin per ell, si “els queda un trosset (una mica) de temps”. 

MIRA EL VÍDEO DE PAPA 

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=522732432218990
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 “LA VIDA RELIGIOSA ÉS ESTAR ENAMORAT DE 

JESÚS SABENT QUE ELL HO ESTÀ DE NOSALTRES”. 

 

URC/ BISBAT DE GIRONA |  26 de maig, 2021  

Aquesta setmana l’espai audiovisual del Bisbat de Girona, Temps d’Església, ha entrevistat la 
Mare Teresa Maria priora de l’Institut Religiós Carmelites Samaritanes del Cor de Jesús. La 
germana gironina, de 33 anys, és priora del convent d’El Henar, a Cuéllar (Segòvia).  

Enamorar-se de Jesús 

Mare Teresa Maria, de família cristiana catòlica i profundes arrels cristianes, explica que amb 21 
va passar per un moment de llunyania respecte de allò relacionat amb l’Església. “Tot i que durant 
dos anys va estar allunyada de la fe tot i que l’únic que l’omplia interiorment era Jesús”, explica. 
Finalment, va ser llegint el passatge de les Benaurances que va saber que “el Jesús del Sagrari és 
el mateix que va venir a la Terra” i va entendre que “la vida religiosa és la persona que es 
consagra, entregada a Jesús”.  

La religiosa gironina explica la reacció de la família i dels amics quan va informar sobre la seva 
vocació. Una vocació a la qual “va arribar gràcies a Déu”, explica i gràcies a la qual ha descobert 
que “la vida religiosa és estar enamorat de Jesús sabent que Ell ho està de nosaltres”. 

http://www.bisbatgirona.cat/
https://carmelitassamaritanas.es/
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Del Carmel Descalç a les Carmelites Samaritanes 

Teresa Maria va ingressar a un convent del Carmel Descalç que ara es troba en procés de canvi, 
esdevenint la congregació Carmelites Samaritanes del Cor de Jesús. Va començar a existir en 
l’Església «oficialment» el juny de l’any 2012, però l’itinerari carismàtic va començar el 16 de juny 
de 2001, “quan vam comprendre i acollir la crida de viure només per al Cor de Jesús. La nostra 
vocació és el Cor de Crist”. “Ens considerem un nou carmel, inspirat en el Cor de Crist que ha estat 
envia”, explica.  

El carisma de les carmelites samaritanes se centra en tres aspectes principals: una profunda vida 
contemplativa, una forta unió fraterna i l’acció de comunicar al món la Bona Notícia, “que 
estimats per un Déu que és veritable Home i té Cor”. “Volem que a través nostre trobin a Jesús”, 
afegeix.  

Mare d’una congregació 

Com a priora, destaca que se sent com a “mare d’una família” i com “prendre un paper d’autoritat 
a l’Església, és estar al servei d’unes persones”, en aquest cas de les sis germanes de la comunitat 
d’El Henar. “Com el bon pastor pendent de les bones ovelles, una mare de família, intentar ser 
Jesús per a elles”, afegeix. 

Mira el vídeo: 

 

https://carmelitassamaritanas.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Y66TGSSt60k
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SETMANA LAUDATO SI’: EL PAPA CONVIDA A 

VETLLAR PER LA CASA COMUNA 

 

VATICAN NEWS |  18 de maig, 2021  

Des de la Plaça de Sant Pere arriba l’agraïment del Papa Francesc al Dicasteri per al Servei del 
Desenvolupament Humà Integral i a les nombroses organitzacions que s’adhereixen a la iniciativa 
de la “Setmana Laudato si'”. Al final del Regina Coeli, el Pontífex no va oblidar aquesta cita feta, 
diu: “per a educar-nos cada vegada més a sentir el crit de la Terra i el crit dels pobres”, i convida 
“a tots a participar”. 

Línies de compromís 

El Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, el Moviment Catòlic Global pel 
Clima, Renova+, les Unions Internacionals de les Superiores i dels Superiors Generals, Caritas 
Internationalis, CIDSE, la Companyia de Jesús i els Frares franciscans tenen com a objectiu traçar 
les línies de compromís per als pròxims anys: “Des de la publicació de l’Encíclica del Papa Francesc 
sobre l’ecologia integral, l’Església i els catòlics de tot el món han avançat significativament en el 
seu camí de conversió ecològica”. Així ho assenyala el Dicasteri Vaticà, que el 16 de maig, d’acord 
amb el Papa, amb motiu del cinquè aniversari de l’Encíclica, havia promogut la Setmana Laudato 
Si’ i el posterior Any Especial de l’Aniversari de la Laudato Si’. L’edició 2021 de la Setmana 
celebrarà el tancament de l’Any mostrant el que han canviat les coses en aquest temps. No obstant 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/05/16/0302/00660.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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això, encara queda molt camí per recórrer, i “en aquest punt crucial al qual ens ha conduït la 
pandèmia del Covid-19 – es llegeix en un comunicat – és el moment d’oferir un full de ruta clar per 
a la dècada vinent”. 

Una plataforma per a difondre “l’Evangeli de la Creació” 

La Setmana serà també una oportunitat per a presentar una nova eina “que ajudarà a tots en les 
pròximes etapes del seu camí: la Plataforma d’Iniciatives Laudato si'” a la qual es podrà accedir a 
través de la pàgina web oficial de Laudato Si’ del Vaticà: www.laudatosi.va. L’objectiu de la 
Plataforma és “reunir els principals socis de l’Església a través de diverses accions i esdeveniments 
i continuar difonent l'”Evangeli de la Creació” mitjançant un mandat missioner”. Invocar a l’Esperit 
Sant i la intercessió de la Mare de Déu sobre el compromís catòlic de cuidar la creació i implicar les 
ordres contemplatives en l’oració per ella”. Igual que l’edició anterior, la Setmana Laudato si’ té 
com a principal promotor al Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, amb la 
col·laboració en particular del Moviment Catòlic Mundial pel Clima, que actua com a facilitador d’un 
grup de més de 150 socis catòlics que participen en la iniciativa. 

El programa de la Setmana 2021 

S’exploraran molts temes a través de seminaris web organitzats amb la contribució d’experts i 
testimonis internacionals: el dilluns 17 de maig, a les 19.00 hores CET, s’examinaran les 
oportunitats polítiques en 2021 per a crear un canvi i els preparatius per al Cim de Biodiversitat 
de l’ONU COP15 i el Cim del Clima COP26. El dimarts 18, a les 14 hores, es posarà l’accent a les 
universitats i institucions de tot el món que han fet de Laudato si’ una part integral dels seus 
programes educatius. Dirigents d’institucions de renom de tot el món compartiran experiències 
pràctiques i consells sobre com utilitzar el text per a inspirar als estudiants. El tema de l’acte 
organitzat per al dimecres 19, a les 15.00 hores, serà “Economia, combustibles fòssils i drets 
humans”, per a cridar l’atenció sobre les directrius de desinversió en energies fòssils del Vaticà i el 
major esforç catòlic de desinversió fins avui. El dijous 20, a les 15 hores, el seminari web es titula: 
“Sembrant esperança per al planeta/Xarxa d’oració per a la cura de la creació”. Els protagonistes 
d’aquesta sessió seran religiosos i religioses compromesos amb la difusió de Laudato si’ que 
compartiran històries de conversió ecològica, tant personals com comunitàries. 

Diàlegs en línia i moments d’oració fins al 25 de maig 

El divendres 21 de maig, amb motiu del Dia Mundial d’Acció per la nostra Casa Comuna, es farà 
una crida a persones, comunitats i institucions de tot el món, convidant-les a organitzar accions 
concretes per a cuidar el planeta, des d’iniciatives de sostenibilitat fins a actes educatius i reunions 
d’oració. La jornada del dissabte 22, a les 19.00 hores, serà el moment del Festival Laudato si 
“Cançons per a la Creació”, que presentarà la biodiversitat perduda en el món i les seves 
conseqüències, centrant-se en els temes de biodiversitat a les regions dels artistes i músics. Durant 
l’esdeveniment es reflexionarà sobre el missatge del Vaticà per al Dia Mundial de la Biodiversitat, 

https://laudatosiweek.org/es/home-es/
https://laudatosiweek.org/es/home-es/
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s’anunciaran els guanyadors del concurs fotogràfic Moment Laudato si’ i es presentaran els 
guanyadors del Concurs d’Història Laudato si’. El diumenge 23, a les 15.00 hores, hi haurà una 
Trobada d’Oració des d’Assís i Roma per a la clausura de l’Any Especial de la Laudato si’ amb una 
invocació a l’Esperit Sant perquè guiï el compromís de l’Església en la cura de la casa comuna, i el 
lliurament d’un mandat missioner especial als animadors locals de la Laudato si’ i altres agents de 
pastoral, perquè surtin a anunciar “l’Evangeli de la Creació” en tots els racons del planeta. La 
celebració serà dirigida pel Cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecte de la Congregació per a 
l’Evangelització dels Pobles. El dilluns 24, a les 23.30 hores, una taula rodona reflexionarà sobre 
l’accés a l’aigua i al sanejament bàsic en els centres sanitaris catòlics, amb la participació del 
Cardenal Peter Turkson, Prefecte del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral. 
Finalment, el dimarts 25 de maig, el llançament oficial de la Plataforma d’Iniciatives Laudato si’. 
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SUBVENCIONS PER A 
CENTRES DE CULTE 2021-20 
AJUNTAMENT BARCELONA | 6 de maig, 2021 

S’ha publicat al ‘Butlletí Oficial de la Província de Barcelona’ 
(BOPB) la convocatòria de subvencions per a 
l’arranjament i l’adequació de locals de la ciutat de 
Barcelona destinats a centres de culte d’entitats 
religioses. 

S’exclouen d’aquesta convocatòria els llocs de culte 
ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius, 
cementiris, tanatoris i centres penitenciaris. També en 
queden exclosos els locals de propietat municipal o d’altres 
administracions i els usos provisionals autoritzats en virtut 
dels articles 53 i 54 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

Seran projectes subvencionables els que tinguin com a 
objectiu la realització d’obres menors incloses als articles 
3.3, 3.4 i 3.5, de l’Ordenança reguladora dels procediments 
d’intervenció municipal en les obres, per a l’arranjament i 
adequació de locals ubicats al terme municipal de 
Barcelona destinats a centres de culte, conforme amb les 
disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de 
desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels 
centres de culte. Els beneficiaris de les subvencions 
atorgades hauran de destinar els locals on es facin les 
obres d’arranjament objecte d’aquesta convocatòria a la 
celebració d’actes de culte durant un període mínim de 
cinc anys. 

Les novetats principals d’aquesta convocatòria són les 
següents: 

https://bop.diba.cat/anunci/3041143/bases-particulars-reguladores-de-la-convocatoria-de-subvencions-per-a-l-arranjament-i-adequacio-de-locals-destinats-a-centres-de-culte-d-entitats-religioses-ajuntament-de-barcelona
https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_dogc_2010_08_20100805_10209124.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=16432
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=16432
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=541957
https://www.parlament.cat/document/nom/TL098.pdf
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• S’ha augmentat el pressupost, enguany és de 200.000 
euros. En les convocatòries anteriors era de 150.000 
euros. 

• La quantitat màxima a atorgar és de 40.000 euros per 
projecte. En convocatòries anteriors era de 30.000 
euros. 

• S’atorgarà puntuació específica a entitats que no han 
rebut subvencions en convocatòries anteriors. 

• S’atorgarà puntuació específica a centres de culte 
ubicats en barris d’índex territorial de renda 
familiar inferior a la mitjana. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 de maig 
al 18 de juny de 2021 (ambdós inclosos), i se 
subvencionaran les obres executades entre l’1 d’abril de 
2021 i el 31 de maig de 2022 (ambdós inclosos). És 
obligatori presentar la sol·licitud telemàticament (cal 
disposar de certificat digital per poder-la tramitar). 

• Consulteu l’aprovació de les bases aquí. 
• Consulteu les bases i la convocatòria aquí. 
• Trobareu més informació i els documents que cal 

presentar aquí. 
• Presentació telemàtica aquí. 

SESSIÓ INFORMATIVA: 

L’OAR ha organitzat una sessió informativa telemàtica 
sobre aquesta convocatòria el dimecres 26 de maig a les 
17.00 hores. 

Cal inscripció prèvia a formaciooar@bcn.cat, facilitant: 

• Entitat/comunitat 
• Nom i cognoms de la persona o persones assistents 
• Adreça electrònica 

El mateix dia de la sessió es facilitarà l’enllaç per poder-hi 
assistir. La sessió és gratuïta i es farà en directe. No es 
permeten enregistraments. Posteriorment es facilitarà 
el document de la sessió a les persones que hi assisteixin 

https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2017/rfbarris.htm
https://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/economia/renda/rdfamiliar/a2017/rfbarris.htm
https://bop.diba.cat/anunci/3070345/bases-particulars-reguladores-de-la-convocatoria-de-subvencions-per-a-l-arranjament-i-adequacio-de-locals-de-la-ciutat-destinats-a-centres-de-culte-d-entitats-religioses-ajuntament-de-barcelona
https://bop.diba.cat/anunci/3041143/bases-particulars-reguladores-de-la-convocatoria-de-subvencions-per-a-l-arranjament-i-adequacio-de-locals-destinats-a-centres-de-culte-d-entitats-religioses-ajuntament-de-barcelona
https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca
mailto:formaciooar@bcn.cat
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ELS INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA DE ROMA I 
MADRID CELEBREN 50 ANYS DE SERVEI 

 
SANT JOAN DE DÉU | 20 de maig, 2021  

Durant un any la campanya solidària del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, emmarcada a Les Cares 
de la Vulnerabilitat, ha ajudat prop de 400 persones vinculades a la Xarxa de Salut Mental de 
l’organització que no podien cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene. 

El context sobrevingut per la COVID-19 des del març de 2020 va colpejar amb molta duresa 
aquelles persones en situació de vulnerabilitat. Una mostra d’això són les més de 150 famílies 
vinculades a la Xarxa de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu que, amb l’arribada de 
la pandèmia, es van veure sense recursos per accedir a productes d’alimentació i higiene bàsica. 

En detectar aquesta situació, professionals i voluntariat de l’organització no es van quedar de 
braços plegats, van saber prendre el pols a la situació de vulnerabilitat que estaven vivint moltes 
famílies i els van voler donar resposta. Així, el mes de maig de 2020 van engegar la campanya 
solidària “No ho podem permetre. Esperes o actues?”. Una iniciativa sense precedents en un centre 
sanitari, amb què es va fer una crida a tota la població, particulars i empreses, a fer donacions 
econòmiques i d’aliments. 

http://urc.cat/els-instituts-de-vida-consagrada-de-roma-i-madrid-celebren-50-anys-de-servei/
http://urc.cat/els-instituts-de-vida-consagrada-de-roma-i-madrid-celebren-50-anys-de-servei/
https://www.pssjd.org/
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Suma d’esforços de ciutadania, entitats i empreses 

Durant un any, fins a 151 famílies, entre les quals hi ha una seixantena de menors d’edat, han 
rebut ajut per cobrir l’alimentació diària amb menjar i també productes d’higiene, que l’equip de 
voluntariat i professionals els han fet arribar a casa o en punts de recollida, a 12 localitats diferents: 
Cornellà, Barcelona, el Prat, Vilanova i la Geltrú, Esplugues, Viladecans, Gavà, Castelldefels, 
Cerdanyola, Sant Climent, Sant Andreu de la Barca i l’Hospitalet de Llobregat. 

La suma final de 172.115 euros ha estat possible gràcies a la solidaritat de la ciutadania, 
d’empreses i d’entitats com ara Aigües de Barcelona, Zurich, Aneto, Bombers amb Causa, el Banc 
dels Aliments, Daba, Bon Preu-Esclat, Acció Solidària, la Fundació WCH, l’Associació Cívica la Nau 
i la Comunitat de Germans de Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat. 

D’altra banda, cal destacar que durant un any s’ha comptat amb el valuós suport dels professionals 
del Parc Sanitari i del voluntariat de la institució, que han destinat més de 1.760 hores al projecte. 

Acompanyament i suport per part de professionals i voluntariat 

‘No ho podem permetre. Esperes o actues?’ és un projecte que va néixer per donar una resposta 
urgent a una crisi social i econòmica, amb l’objectiu de garantir un entorn saludable als usuaris de 
la Xarxa de Salut Mental i les seves famílies, on a banda de tenir cobertes les necessitats bàsiques, 
disposessin d’acompanyament emocional. Una campanya excepcional que va més enllà de 
l’activitat assistencial del Parc Sanitari i que ha mobilitzat professionals, voluntariat i la ciutadania 
per donar suport a les famílies en un context d’emergència. En paral·lel, l’equip de Treball Social 
del Parc Sanitari Sant Joan de Déu ha treballat per vincular aquestes persones a recursos més 
estables dins la xarxa d’organitzacions i iniciatives locals ja existents. 

Es tracta d’un projecte emmarcat dins la campanya Les Cares de la Vulnerabilitat, de l’Obra Social 
de Sant Joan de Déu, que va sorgir per ajudar persones en risc d’exclusió social arran de 
l’emergència causada per la pandèmia. 

https://solidaritat.santjoandedeu.org/ca/actualidad/sant-joan-deu-capta-mes-275000-euros-seva-campanya-cares-vulnerabilitat


N. 555. 27 de maig de 2021 HOREB 
 

 

22 

 

 “REVELAR-SE” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ (Fra Josep Manuel Vallejo)  | 11 de maig, 2021  

Hi ha un escrit del Concili Vaticà II, la Dei Verbum, un document molt bonic que parla de la 
Revelació de Déu. Diu: “Déu, en la seva infinita misericòrdia, ha volgut revelar-se Ell mateix…” No 
revelar manaments, doctrina, moral, solament, sinó revelar-se Ell mateix. I ho fa com un amic a un 
amic, entaulant-se, sopant amb nosaltres, i compartint la seva intimitat. No hi ha mostra d’amor 
més gran entre dos amics, entre l’espòs i l’esposa, que comunicar-se la interioritat, la intimitat, allò 
que un és, allò que un té dintre. Quan obrim el nostre cor íntim a la persona estimada, li demostrem 
que l’estimem. 

Doncs així Déu ha volgut revelar-se, revelar-se Ell mateix, compartir la seva intimitat a través de 
Jesucrist. I per això l’evangeli diu: “Us he dit amics, no servents” (Jn 15,15). No som funcionaris que 
treballem per l’Església, no som servents del Regne de Déu,  som amics, o som fills, estem a casa, 
som els “endollats” de Déu. Això és el que està dient. Igual que un amic a un altre amic, Déu ens 
convida a taula, l’Eucaristia, i ens transmet el seu interior a través dels evangelis… Així és l’amor 
de Déu. 

I també diu: “Us he dit tot això perquè tingueu l’alegria que jo tinc” (Jn 15,11). Jesús és l’home 
plenament feliç. Si recordeu aquell Crist que està al castell de Javier, a Navarra… És un Crist que 
s’està morint, té els ulls tancats, i somriu, expressant que en el moment de màxima entrega és 
quan tastem la màxima felicitat, el Cel. Jesús és l’home plenament feliç, i ha vingut a comunicar-
nos la seva joia, la seva felicitat. Aquesta és la Bona Notícia. 
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La joia és allò que defineix als cristians. I Jesús, i tot el que ha fet i ens ha dit és la font de la nostra 
joia. Un cristià trist és una contradicció in terminis. Podem tenir un dia dolent, podem tenir una 
malaltia, podem tenir un dolor, però si la música de fons de la nostra vida no és la joia, encara no 
hem descobert a Jesucrist. 

I després diu: “La vostra missió és la d’anar per tot arreu i…” (Jn 15,16). I què diríem nosaltres? 
Anar per tot arreu i treballar pel Regne, i evangelitzar, i ajudar… Doncs no diu això. Diu: “La vostra 
missió és anar per tot arreu i donar fruit”. Donar fruit és l’objectiu de la vida cristiana. I es dona fruit 
estant empeltat al cep que és Jesús. I què vol dir donar fruit? Que la meva vida sigui fecunda, que 
el meu ésser sigui una obra d’art, que sigui amable, que sigui tendre, que sigui generós, que sigui 
humil… Això és donar fruit. I per això hem d’estar empeltats, “endollats” a la vida de Déu, perquè 
llavors el seu Esperit viu en nosaltres i tot el que fem està impregnat per la joia, l’alegria, la humilitat, 
la delicadesa de Déu. 

No es tracta de fer moltes coses ni ser molt heroic a la vida cristiana. Cal fer-les amb la delicadesa, 
la tendresa, la humilitat i l’amor del Senyor Jesús. 
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MISSATGE DEL SANT PARE, AMB MOTIU DE LA 
55ena JORNADA DE LES COMUNICACIONS SOCIALS 

 

VATICAN.VA  | 15 de maig, 2021  

Queridos hermanos y hermanas: 

La invitación a “ir y ver” que acompaña los primeros y emocionantes encuentros de Jesús con los 
discípulos, es también el método de toda comunicación humana auténtica. Para poder relatar la 
verdad de la vida que se hace historia (cf. Mensaje para la 54.ª Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales, 24 enero 2020) es necesario salir de la cómoda presunción del “como 
es ya sabido” y ponerse en marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, recoger las 
sugestiones de la realidad, que siempre nos sorprenderá en cualquier aspecto. «Abre 
pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de sabia y frescura el cuenco de las 
manos, para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean», 
aconsejaba el beato Manuel Lozano Garrido[1] a sus compañeros periodistas. Deseo, por lo tanto, 
dedicar el Mensaje de este año a la llamada a “ir y ver”, como sugerencia para toda expresión 
comunicativa que quiera ser límpida y honesta: en la redacción de un periódico como en el mundo 
de la web, en la predicación ordinaria de la Iglesia como en la comunicación política o social. “Ven 
y lo verás” es el modo con el que se ha comunicado la fe cristiana, a partir de los primeros 
encuentros en las orillas del río Jordán y del lago de Galilea. 

http://urc.cat/enric-puiggros-jesuita-des-de-la-cicatriu-podem-entendre-cicatrius-daltra-gent/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20200124_messaggio-comunicazioni-sociali.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn1
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Desgastar las suelas de los zapatos 

Pensemos en el gran tema de la información. Opiniones atentas se lamentan desde hace tiempo 
del riesgo de un aplanamiento en los “periódicos fotocopia” o en los noticieros de radio y televisión 
y páginas web que son sustancialmente iguales, donde el género de la investigación y del reportaje 
pierden espacio y calidad en beneficio de una información preconfeccionada, “de palacio”, 
autorreferencial, que es cada vez menos capaz de interceptar la verdad de las cosas y la vida 
concreta de las personas, y ya no sabe recoger ni los fenómenos sociales más graves ni las 
energías positivas que emanan de las bases de la sociedad. La crisis del sector editorial puede 
llevar a una información construida en las redacciones, frente al ordenador, en los terminales de 
las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin “desgastar las suelas de los 
zapatos”, sin encontrar a las personas para buscar historias o verificar de visu ciertas situaciones. 
Si no nos abrimos al encuentro, permaneceremos como espectadores externos, a pesar de las 
innovaciones tecnológicas que tienen la capacidad de ponernos frente a una realidad aumentada 
en la que nos parece estar inmersos. Cada instrumento es útil y valioso sólo si nos empuja a ir y a 
ver la realidad que de otra manera no sabríamos, si pone en red conocimientos que de otro modo 
no circularían, si permite encuentros que de otra forma no se producirían. 

Esos detalles de crónica en el Evangelio 

A los primeros discípulos que quieren conocerlo, después del bautismo en el río Jordán, Jesús les 
responde: «Vengan y lo verán» (Jn 1,39), invitándolos a vivir su relación con Él. Más de medio siglo 
después, cuando Juan, muy anciano, escribe su Evangelio, recuerda algunos detalles “de crónica” 
que revelan su presencia en el lugar y el impacto que aquella experiencia tuvo en su vida: «Era 
como la hora décima», anota, es decir, las cuatro de la tarde (cf. v. 39). El día después —relata de 
nuevo Juan— Felipe comunica a Natanael el encuentro con el Mesías. Su amigo es escéptico: 
«¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?». Felipe no trata de convencerlo con razonamientos: 
«Ven y lo verás», le dice (cf. vv. 45-46). Natanael va y ve, y desde aquel momento su vida cambia. 
La fe cristiana inicia así. Y se comunica así: como un conocimiento directo, nacido de la experiencia, 
no de oídas. «Ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído», 
dice la gente a la Samaritana, después de que Jesús se detuvo en su pueblo (cf. Jn 4,39-42). El 
“ven y lo verás” es el método más sencillo para conocer una realidad. Es la verificación más honesta 
de todo anuncio, porque para conocer es necesario encontrar, permitir que aquel que tengo de 
frente me hable, dejar que su testimonio me alcance. 

Gracias a la valentía de tantos periodistas 

También el periodismo, como relato de la realidad, requiere la capacidad de ir allá donde nadie va: 
un movimiento y un deseo de ver. Una curiosidad, una apertura, una pasión. Gracias a la valentía 
y al compromiso de tantos profesionales —periodistas, camarógrafos, montadores, directores que 
a menudo trabajan corriendo grandes riesgos— hoy conocemos, por ejemplo, las difíciles 
condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo; los innumerables abusos e 
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injusticias contra los pobres y contra la creación que se han denunciado; las muchas guerras 
olvidadas que se han contado. Sería una pérdida no sólo para la información, sino para toda la 
sociedad y para la democracia si estas voces desaparecieran: un empobrecimiento para nuestra 
humanidad. 

Numerosas realidades del planeta, más aún en este tiempo de pandemia, dirigen al mundo de la 
comunicación la invitación a “ir y ver”. Existe el riesgo de contar la pandemia, y cada crisis, sólo 
desde los ojos del mundo más rico, de tener una “doble contabilidad”. Pensemos en la cuestión de 
las vacunas, como en los cuidados médicos en general, en el riesgo de exclusión de las poblaciones 
más indigentes. ¿Quién nos hablará de la espera de curación en los pueblos más pobres de Asia, 
de América Latina y de África? Así, las diferencias sociales y económicas a nivel planetario corren 
el riesgo de marcar el orden de la distribución de las vacunas contra el COVID. Con los pobres 
siempre como los últimos y el derecho a la salud para todos, afirmado como un principio, vaciado 
de su valor real. Pero también en el mundo de los más afortunados el drama social de las familias 
que han caído rápidamente en la pobreza queda en gran parte escondido: hieren y no son noticia 
las personas que, venciendo a la vergüenza, hacen cola delante de los centros de Cáritas para 
recibir un paquete de alimentos. 

Oportunidades e insidias en la web 

La red, con sus innumerables expresiones sociales, puede multiplicar la capacidad de contar y de 
compartir: tantos ojos más abiertos sobre el mundo, un flujo continuo de imágenes y testimonios. 
La tecnología digital nos da la posibilidad de una información de primera mano y oportuna, a veces 
muy útil: pensemos en ciertas emergencias con ocasión de las cuales las primeras noticias y 
también las primeras comunicaciones de servicio a las poblaciones viajan precisamente en la web. 
Es un instrumento formidable, que nos responsabiliza a todos como usuarios y como 
consumidores. Potencialmente todos podemos convertirnos en testigos de eventos que de otra 
forma los medios tradicionales pasarían por alto, dar nuestra contribución civil, hacer que emerjan 
más historias, también positivas. Gracias a la red tenemos la posibilidad de relatar lo que vemos, 
lo que sucede frente a nuestros ojos, de compartir testimonios. 

Pero ya se han vuelto evidentes para todos también los riesgos de una comunicación social carente 
de controles. Hemos descubierto, ya desde hace tiempo, cómo las noticias y las imágenes son 
fáciles de manipular, por miles de motivos, a veces sólo por un banal narcisismo. Esta conciencia 
crítica empuja no a demonizar el instrumento, sino a una mayor capacidad de discernimiento y a 
un sentido de la responsabilidad más maduro, tanto cuando se difunden, como cuando se reciben 
los contenidos. Todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones 
que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. 
Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad: a ir, ver y compartir. 
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Nada reemplaza el hecho de ver en persona 

En la comunicación, nada puede sustituir completamente el hecho de ver en persona. Algunas 
cosas se pueden aprender sólo con la experiencia. No se comunica, de hecho, solamente con las 
palabras, sino con los ojos, con el tono de la voz, con los gestos. La fuerte atracción que ejercía 
Jesús en quienes lo encontraban dependía de la verdad de su predicación, pero la eficacia de lo 
que decía era inseparable de su mirada, de sus actitudes y también de sus silencios. Los discípulos 
no escuchaban sólo sus palabras, lo miraban hablar. De hecho, en Él —el Logos encarnado— la 
Palabra se hizo Rostro, el Dios invisible se dejó ver, oír y tocar, como escribe el propio Juan (cf. 1 
Jn 1,1-3). La palabra es eficaz solamente si se “ve”, sólo si te involucra en una experiencia, en un 
diálogo. Por este motivo el “ven y lo verás” era y es esencial. 

Pensemos en cuánta elocuencia vacía abunda también en nuestro tiempo, en cualquier ámbito de 
la vida pública, tanto en el comercio como en la política. «Sabe hablar sin cesar y no decir nada. 
Sus razones son dos granos de trigo en dos fanegas de paja. Se debe buscar todo el día para 
encontrarlos y cuando se encuentran, no valen la pena de la búsqueda»[2]. Las palabras mordaces 
del dramaturgo inglés también valen para nuestros comunicadores cristianos. La buena nueva del 
Evangelio se difundió en el mundo gracias a los encuentros de persona a persona, de corazón a 
corazón. Hombres y mujeres que aceptaron la misma invitación: “Ven y lo verás”, y quedaron 
impresionados por el “plus” de humanidad que se transparentaba en su mirada, en la palabra y en 
los gestos de personas que daban testimonio de Jesucristo. Todos los instrumentos son 
importantes y aquel gran comunicador que se llamaba Pablo de Tarso hubiera utilizado el correo 
electrónico y los mensajes de las redes sociales; pero fue su fe, su esperanza y su caridad lo que 
impresionó a los contemporáneos que lo escucharon predicar y tuvieron la fortuna de pasar tiempo 
con él, de verlo durante una asamblea o en una charla individual. Verificaban, viéndolo en acción 
en los lugares en los que se encontraba, lo verdadero y fructuoso que era para la vida el anuncio 
de salvación del que era portador por la gracia de Dios. Y también allá donde este colaborador de 
Dios no podía ser encontrado en persona, su modo de vivir en Cristo fue atestiguado por los 
discípulos que enviaba (cf. 1 Co 4,17). 

«En nuestras manos hay libros, en nuestros ojos hechos», afirmaba san Agustín[3] exhortando a 
encontrar en la realidad el cumplimiento de las profecías presentes en las Sagradas Escrituras. Así, 
el Evangelio se repite hoy cada vez que recibimos el testimonio límpido de personas cuya vida ha 
cambiado por el encuentro con Jesús. Desde hace más de dos mil años es una cadena de 
encuentros la que comunica la fascinación de la aventura cristiana. El desafío que nos espera es, 
por lo tanto, el de comunicar encontrando a las personas donde están y como son. 

Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos, 
y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/communications/documents/papa-francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn3
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Enséñanos a ir y ver, 
enséñanos a escuchar, 
a no cultivar prejuicios, 

a no sacar conclusiones apresuradas. 

Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir, 
a tomarnos el tiempo para entender, 

a prestar atención a lo esencial, 
a no dejarnos distraer por lo superfluo, 

a distinguir la apariencia engañosa de la verdad. 

Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo 
y la honestidad de contar lo que hemos visto. 

  

Roma, San Juan de Letrán, 23 de enero de 2021,  

Vigilia de la Memoria de San Francisco de Sales. 
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J.C. BERMEJO: «LA FRATERNITAT I LA VIDA 
CENTRADA EN JESÚS SÓN CLAUS PER VIURE LA 
PANDÈMIA I L’AÏLLAMENT» 

ESGLÉSIA BARCELONA | 26 de maig, 2021 

El religiós camil i doctor en teologia pastoral 
sanitària, José Carlos Bermejo, és expert en 
acompanyament i cura de les persones en 
moments de dol i de pèrdua. El proppassat 1 de 
maig, va impartir als membres de la URC 
la ponència “Créixer i esperar en temps de 
sofriment”. En aquesta sessió va ajudar a fer front 
al moment actual, amb situacions difícils 
d’acompanyament i vivència de la malaltia i les 
seves conseqüències. 

Com hem de combatre la situació actual? 

El desafiament més gran és anar a allò essencial. 
Ho hem experimentat en la fase més crítica de la 
pandèmia: hi ha unes coses més essencials que 
unes altres per a la vida. I també a nivell psico-
espiritual. La fraternitat, l’ajuda recíproca, la vida 
centrada en Jesús, els consells evangèlics, als quals 
estem cridats a ser fidels per viure joiosos, també 
són claus essencials per viure en aquesta situació 
tan crítica de pandèmia i d’aïllament. 

Com il·luminar el moment actual en clau 
d’esperança i de creixement? 

Les crisis són oportunitats; si més no, si volem 
créixer humanament. En aquest temps, si volem fer 
una interpretació sana dels signes dels temps 
estem cridats a integrar alguns ensenyaments 
ètics: la vulnerabilitat és el que ens iguala a tots 
i d’on emana la mateixa dignitat de tot ésser humà, 
la salut és també una tasca i una coresponsabilitat, 
la paraula pot vehicular-se per diferents mitjans per 

 

 

 

http://urc.cat/jose-carlos-bermejo-cal-fer-lesperanca-operativa-per-aconseguir-allo-que-desitgem/
http://urc.cat/jose-carlos-bermejo-cal-fer-lesperanca-operativa-per-aconseguir-allo-que-desitgem/
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a consolar, la llibertat i la interdependència van 
unides… 

Quin missatge d’esperança desitja fer arribar als 
religiosos? 

L’esperança és un dinamisme existencial que ens 
caracteritza. El símbol universal de l’esperança 
(l’àncora) és una clau per preguntar-nos com 
podem recolzar-nos els uns als altres. Tenir un 
referent o suport és un ajut important per a 
l’esperança, també en la vida religiosa, en la qual 
vivint en clau de dol, podem inserta-hi un 
dinamisme de resurrecció quotidiana en un model 
de vida comunitària fet de cures sorprenents, fruit 
de la gràcia. 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al 
Full Dominical del 30 de maig 
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ELS INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA DE ROMA I 
MADRID CELEBREN 50 ANYS DE SERVEI 

 
VATICAN NEWS | 11 de maig, 2021  

L’Institut Claretià de Teologia de la Vida Consagrada (ITVC) de Roma i l’Institut Teològic de Vida 
Religiosa de Madrid (ITVR) estan de celebració: compleixen 50 anys de servei dedicats a consolidar 
i enfortir la vida consagrada en la seva missió a tot el món. 

Els Instituts -es llegeix a la pàgina web de la Unió de Superiors Generals- recorden el recorregut 
fructífer d’aquests cinquanta anys, dedicats a enfortir la vida religiosa “en el desig de conèixer Déu 
cada vegada més profundament”, i se n’alegren de la continuïtat que han tingut aquests centres 
d’estudi en altres continents. Per a l’ocasió, s’han sumat a les salutacions l’ICLH, l’Institut per a la 
Vida Consagrada, a Àsia, amb seu a Manila, Filipines; l’Institut de Vida Consagrada, Sanyasa, 
Bangalore, l’Índia; i el recentment fundat ITVCA, l’Institut Teològic de Vida Consagrada d’Amèrica, 
a Bogotà, Colòmbia. 

Festejos a Roma i Madrid 

Per celebrar aquest aniversari tan important, l’ITVC Claretianum de Roma, ha preparat un 
programa ampli d’activitats per al curs 2021-2022 que es durà a terme quan la pandèmia estigui 
controlada. Per la seva banda, l’ITVR de Madrid celebrarà la 50a Setmana Nacional dels Instituts 
de Vida Consagrada de manera online, del 17 al 22 de maig, amb un marcat caràcter 
commemoratiu. 

http://urc.cat/els-instituts-de-vida-consagrada-de-roma-i-madrid-celebren-50-anys-de-servei/
http://urc.cat/els-instituts-de-vida-consagrada-de-roma-i-madrid-celebren-50-anys-de-servei/
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“El primer esdeveniment per commemorar el 50è aniversari seran unes jornades de reflexió 
titulades Consagrats per a la vida del món”, va declarar el pare Antonio Bellella, director de 
l’Institut: “Serà una oportunitat per comprometre’s, com a persones consagrades, en un diàleg 
obert amb la cultura i el món d’avui “. 

En l’esdeveniment de Madrid, organitzat en la modalitat virtual, participarà un grup nombrós de 
ponents, entre els quals es troben el Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecte de la Congregació per 
als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, la Germana Jolanta Kafka RMI, 
presidenta de la Unió Internacional de Superiors Generals, i el Superior General de la Companyia 
de Jesús, Pare Arturo Sosa SJ, President de la Unió de Superiors Generals. 
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EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 2021 

 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA | Maig, 2021  

L’URC vol oferir aquest estiu Exercicis Espirituals, com havia fet altres anys, a Montserrat, tot i ser 
conscients de la incertesa que genera la covid. 

De moment, tenim reservat l’espai, les dates i els monjos que portaran els Exercicis, cosa que 
agraïm a la comunitat benedictina de Montserrat. 

Per això, esperant que finalment es puguin fer (anirem veient!), us passem les dates perquè us les 
aneu apuntant per si de cas: 

• JULIOL (19 al 25 de juliol): Bernat Juliol, benedictí  

• AGOST (16 al 22 d’agost): Anton Gordillo, benedictí 

Esperem les instruccions sanitàries per veure si serà possible, i en quines condicions es podrà fer. 

Quan tinguem més dades, si es pot fer, facilitarem un formulari d’inscripció. 

Gràcies, i esperem poder informar-vos ben aviat! 
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30 DE MAIG: JORNADA PRO ORANTIBUS 2021: “LA 
VIDA CONTEMPLATIVA A PROP DE DÉU I DEL MAL” 

CEE | 11 de maig, 2021 

«La vida contemplativa, a prop de Déu i del mal de 
món» és el lema d'enguany de la Jornada Pro 
Orantibus, que l'Església celebra a la solemnitat de 
la Santíssima Trinitat, el proper 30 de maig. 

Els bisbes de la Comissió Episcopal per a la Vida 
Consagrada, organitzadora d'aquesta Jornada, 
recorden en el missatge que «aquest és un any 
més, però no un any qualsevol. Estem travessant 
una situació global que ha trastocat fortament les 
nostres vides ». Per això, subratllen la importància 
de la vida contemplativa «que pateix quan el món 
pateix perquè la seva apartar-se de el món per 
buscar Déu és una de les formes més belles de 
acostar-se a ell a través d'Ell». 

Materials per a la Jornada Pro Orantibus 

En els materials que ofereix la Comissió Episcopal 
per a la Vida Consagrada, a més del missatge de 
presentació de la Jornada, es poden llegir diversos 
testimonis de persones consagrades i l'homilia de 
papa Francisco a les monges contemplatives en 
una trobada a Lima (Perú) a les que agraeix la seva 
tasca. Amb la seva vida d'oració, tant comunitària 
com a personal «renoven la certesa de saber-se fills 
de Déu». «L'oració -afegeix el Papa- és el nucli de 
la vostra vida consagrada, la vostra vida 
contemplativa, i és la manera de conrear 
l'experiència d'amor que sosté la nostra fe». 

Descarrega el material per a la jornada 

 

 

 

 

 

 

https://www.conferenciaepiscopal.es/jornada-pro-orantibus-2021/
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📰📰 RECULL DE PREMSA 

 
¿Por qué esta monja no aparece en la lista 

“Forbes” de los más poderosos? 

 

LA RAZÓN (José Beltrán) | 16 Maig, 2021  

El Papa Francisco se sitúa en el sexto puesto el listado de «Forbes» de los más poderosos del 
mundo. O influyentes, según la traducción. A Jolanta Kafka ni se la ve ni se la espera. Tampoco en 
la versión femenina del ránking. Por no tener, no tiene ni entrada propia en Wikipedia. Sin 
embargo, esta polaca de 61 años es el rostro visible de la plataforma de mujeres más numerosa y 
activa del planeta. 

Ningún movimiento feminista aglutina a tantas asociadas como la Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG). Para hacerse una idea, si Inditex cuenta con 144.000 empleados, 
solo esta organización católica representa a 658.000 monjas de vida apostólica del planeta: de 
las Hijas de la Caridad a las salesianas, pasando por las concepcionistas, las adoratrices, las 
ursulinas… Así, hasta 2.000 congregaciones con sus miles de colegios, hospitales, residencias, 
centros de acogida a migrantes, de lucha contra la trata, comedores sociales… Toda la acción social 

http://urc.cat/per-que-aquesta-monja-no-apareix-en-la-llista-forbes-dels-mes-poderosos/
https://www.larazon.es/autor/josebeltran/
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imaginable, en sus manos. «Somos la presencia de Jesús en medio del pueblo, levadura que unas 
veces puede verse y otras no se aprecia, pero siempre fermenta», apunta Jolanta a LA RAZÓN, 
que está al frente de todas ellas como presidenta de la UISG. O mejor, a su servicio. 

Si se sigue esa máxima del Papa de que «el verdadero poder es el servicio», Kafka encarna ese 
«soft power» tan imperceptible en la cúspide como incisivo en la base. «Una religiosa nunca busca 
ser protagonista allí donde está. Siempre pone delante a la gente con la que está, pone en primer 
plano a aquellos a los que busca devolver su dignidad, a los que sueña con educar, a los enfermos 
que cuida», asevera la también superiora de las claretianas, congregación con 500 mujeres en sus 
filas. Y se lo aplica a sí misma al pie de la letra: «¿Poderosa yo por este servicio que se me pide? 
No me siento absolutamente identificada con ese planteamiento», sentencia con humildad: «La 
UISG no tiene un poder ejecutivo sobre las religiosas, es una plataforma de animación, de 
acompañamiento, ayuda y para sostenernos mutuamente en el caminar de la Iglesia en sintonía 
con el Papa Francisco». 

No en vano, ella es el rostro de un equipo directivo de doce mujeres de diferentes institutos y 
continentes. «Nunca pensé que el Señor me llamaría a este servicio. Y así lo vivo, como una llamada 
a servir». De hecho, a Jolanta le gusta utilizar el término «servant leadership» para referirse a esta 
responsabilidad que asumió en mayo de 2019. «Por un lado, desde la escucha intento estar al 
tanto de lo que transmiten las religiosas de todos los continentes y de lo que dice la Iglesia para 
desde ahí ver qué pasos podemos dar adelante para acompañar a unas y a otras». 

A pesar de la responsabilidad que recae sobre sus hombros, su anonimato le permite moverse con 
libertad de acción por medio mundo. O lo que es lo mismo, no es una «celebrity» de puertas para 
afuera, pero su presencia indispensable para cualquier foro eclesial que se precie. Como la Semana 
de la Vida Consagrada que arranca mañana en Madrid y que celebra precisamente sus bodas de 
oro con ella como una de las cabezas de cartel. Organizada por el Instituto Teológico de Vida 
Religiosa, este congreso anual –en esta edición virtual por la pandemia– es un laboratorio «de 
experiencia compartida para que seamos profetas que ayuden a despertar a este mundo». Y es 
que Jolanta está convencida de que «la vida religiosa siempre está en dinamismo, no es estática, 
porque siempre está en búsqueda. ¡Ojalá tuviéramos todavía más agilidad para dar respuestas a 
esta realidad cambiante!». 

En su despacho cuelga de fondo un mapamundi desde el que radiografiar la salud de las 
religiosas. Occidente sufre un descenso por el envejecimiento y la falta de vocaciones que ahora 
vienen especialmente de Asia. «No se puede generalizar ni ofrecer un único pantallazo sobre 
nuestra realidad tan diversa. Yo no veo a la vida religiosa enferma, sino dinámica en búsqueda. 
Podemos reconocer que hay algunos síntomas de crisis, pero una crisis propia de la madurez 
personal, de esas que te invitan a crecer en profundidad», reflexiona Jolanta sobre la necesidad de 
«hacer una lectura renovada de nuestros carismas». 
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Religiosa al rescate 

La realidad es que en el rincón más inhóspito y de frontera, sea en un poblado indígena de la 
Amazonía, defendiendo a un grupo de manifestantes en Myanmar, en un aula de Vallecas, o en un 
‘slum’ de India contra el coronavirus, hay una religiosa al rescate. Y cuando otros huyen por patas 
porque la cosa se pone fea por una guerra o una pandemia, la monja se queda con los últimos y 
desprotegidos. «Pero nunca verás a una religiosa sola. Si rascas, con ella siempre hay una 
comunidad que trabaja unida», enfatiza esta teóloga que lleva 37 años como claretiana y que ha 
sido maestra en la escuela pública. 

Desde ahí, matiza que esta entrega es solo una de las dimensiones de la radicalidad de su 
consagración ante el riesgo de pensar que las monjas se dedican a «hacer cosas», cuando para la 
presidenta de la UISG, sobre todo, «son» y «están»: «No somos un ejército. Servimos a los demás 
porque lo entendemos como nuestra manera de dar testimonio del amor de Dios. Incluso las de 
vida contemplativa tienen una proyección apostólica para el bien de la humanidad». 

En esta renovación, el término monja parece caer en desuso para aplicarse únicamente a la 
clausura. Entonces, ¿cómo denominarlas? «Oficialmente somos religiosas, comúnmente se nos 
llama monjas, y a mí, personalmente me gusta hablar de hermanas porque, en el fondo, cuando 
alguien se refiere a ti como monja o religiosa puede entender que estás alejada del mundo y solo 
dedicada al culto, cuando nosotras como consagradas estamos llamadas a ser discípulas de Jesús 
en medio de la gente», concreta Jolanta. 

Fotografia: Ismael Ibañez 
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