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UNA CORONA D’AMOR 
Mares dels Santuari de Sant Josep de la 
Muntanya 

Aquest 19 de Març, Solemnitat de Sant Josep, es 
tanca l'any Josepí i al Santuari clausurem els 
actes de la celebració del Centenari de la 
Coronació Canònica de la imatge de Sant Josep 
de la Muntanya. 

Ha estat un any ple d'emocions en el qual hem 
pogut restaurar la imatge de Sant Josep que va 
caure víctima de la Tempesta Glòria just abans 
que s’iniciés el confinament de 2020; i hem obert 
el museu del Santuari i la seva impremta.La 
pel·lícula Petra de San José s'ha estrenat aquest 
febrer i ha estat un èxit. Ens ha permès explicar 
la força i la devoció  a Sant Josep per part de la 
nostra fundadora. 

Fa poc més de cent anys Mare Petra de Sant 
Josep va arribar a Barcelona i va saber que la 
ciutat oferiria un Santuari a Sant Josep: “la mare 
de Déu té Montserrat, i el Sagrat Cor el Tibidabo. 
Sant Josep es mereix el seu Santuari”. Barcelona 
es va implicar i el Santuari es va construir amb 
els donatius dels barcelonins. 

No tenim el nom de la primera persona que va 
escriure una carta a Sant Josep de la Muntanya 
però va fer córrer la veu que el Sant Patriarca li 
havia concedit allò que li va demanar; i aquesta 
notícia no va trigar a fer-se viral en els carres de 
la Ciutat Comtal. 

En poc temps el carrer que pujava al Santuari era 
un riu de gent apropant-se a deixar una carta al 
Sant i aquestes van començar a arribar des de 
totes les parts del món. Les cartes es cremaven 
mensualment i es comptaven per milers. 
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En el congrés Mariano-Montfortiano, celebrat a 
Barcelona en 1918, la Pia Unió va fer seva la 
idea de la coronació canònica de la imatge de 
Sant Josep de la Muntanya, i va voler fer-ho al 
1920 coincidint amb el 50 aniversari de la 
proclamació de S. José com a Patró de l'Església 
Universal.Algunes de les raons que 
fonamentaven aquesta petició eren les següents: 

- Per ser l'home de confiança de Déu, ja que 
havia posat a les seves mans la custòdia de 
Jesús i María. 

- Per ser espòs de María i pare legal de Jesús. 

- Per participar activament en el pla salvífic de 
Déu protegint a Jesús.  

- Per ser un home just, humil, senzill, 
treballador, amb una fe indestructible i una 
fidelitat absoluta a dur a terme la missió 
encomanada. 

- Per ser l'home del silenci eloqüent captivant a 
tots amb el seu testimoniatge de vida. 

Acabem un any de molta feina en el qual hem 
intentat acostar la figura de Sant Josep i tot el 
que ens aporta com a model de vida. 
Conferències i celebracions que hem pogut fer 
arribar a totes parts del món des del nostre 
Santuari. Recordem amb especial afecte la 
conferència del Mn Antoni Vadell Ferrer, Bisbe 
Auxiliar de Barcelona. 

No sols hem celebrat un esdeveniment, sinó 
també, la figura pròxima i senzilla de Sant Josep. 
Aprofundim en la seva vida, imitem la seva fe i 
confiança en Déu, aprenguem de la seva 
humilitat i saber estar en el lloc que li corresponia 
i com deia la gran enamorada Sant Josep, Mare 
Petra:  

“Acudim a ell amb fe i confiança que tot el pot” 
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COMUNICAT DE L’URC EN RELACIÓ A LA 
CRISI DELS REFUGIATS PER LA GUERRA 
D’UCRAÏNA 

 

URC | Març, 2022 

L’URC fa una crida a les famílies religioses del territori per 
col·laborar i actuar coordinats amb les entitats oficials  

 Els membres de la junta de la Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya, 
reunits aquest mes de març, enviem un missatge a tots els membres de la vida 
consagrada, en relació amb el context de crisi dels refugiatsper la guerra a 
Ucraïna.  Des de l’URC ens fem ressò de la necessitat d'oferir refugi a tantes 
persones procedents d'Ucraïna, que s'han vist obligades a abandonar el seu país a 
conseqüència de la guerra. Alhora, tal com  recorda el Papa Francesc, no hem 
d'oblidar aquelles persones que també pateixen la tragèdia de la guerra a casa 
seva. Refugiats que arriben cada dia a les nostres fronteres, procedents de països 
d’altres continents (Yemen, Síria, Etiopia, etc), demanant també acollida i una 
mirada fraterna.  

Sentint-nos colpits per aquestes realitats, fem una crida a totes les famílies 
religioses que viuen a Catalunya, per tal de donar-hi resposta, des de les seves 
possibilitats. Emplacem i animem tots aquells que puguin oferir un servei d’ajuda i 
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acollida a informar-ne i dur-lo a terme sempre en coordinació amb les institucions 
oficials de l'Església, així com, amb els òrgans disposats pel mateix Estat. Fem una 
crida a anar tots a l’una per oferir una ajuda més òptima i eficient.  

D’altra banda, agrairíem a les congregacions o ordes religiosos que duen a terme 
o tinguin previst alguna iniciativa, tant en l’acollida com en qualsevol altre tipus 
d’ajuda als immigrants que arriben, que n’informin a través d’un correu electrònic 
a:urc.info@gmail.com. 

Finalment, recalcant el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
d’enguany, interpel·lem els religiosos i les religioses a “caminar junts”, treballant 
de manera sinodal, guiats per l’Esperit Sant.  

“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. 
Obrim, doncs, els braços a Crist i als germans. Aquí hi ha Jesús”. 

(Papa Francesc, Jornada Mundial de la Vida Consagrada 2022) 

 

CONSULTA L’ÍNDEX SOBRE L’ASSITÈNCIA A UCRAÏNA DE LES 
CONGREGACIONS: AQUÍ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:urc.info@gmail.com
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/consecrated_life/documents/20220202_omelia-vitaconsacrata.html
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PRIMERA JORNADA DE FORMACIÓ 
PRESENCIAL DES DE LA PANDÈMIA AMB 
MARGARITA BOFARULL 

 
FORMACIÓ URC | 16 de març, 2022  

Després de dos anys de confinaments i videoconferències, la Unió de Religiosos de 
Catalunya ha pogut celebrar la primera Formació Permanent de l’URC-CEVRE en 
format presencial. Ha tingut lloc aquest passat dissabte 12 de març, i va tenir lloc 
al Col·legi Santa Dorotea, a les salesianes de Sarrià. La ponent convidada en 
aquesta ocasió ha estat Margarita Bofarull, de les Germanes del Sagrat Cor de 
Jesús, presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica-URL i membre ordinari 
de l’Acadèmia Pontifícia per la Vida. 

Margarita Bofarull, teòloga i llicenciada en medicina a la Universitat de Barcelona, 
va exposar una interessant xerrada amb el títol: «L’eutanàsia i el final de la vida. 
Document de voluntats anticipades». Durant l’exposició es van clarificar diversos 
conceptes al voltant d’aquesta realitat. Per exemple, es va reflexionar sobre què és 
en realitat l’Eutanàsia, les cures pal·liatives, el suïcidi assistit, o per exemple, com 
ens hem de cuidar en l’etapa final de la vida. En aquest punt es va comentar com 
ha de ser el nostre acompanyament a les persones malaltes i en fase terminal, així 
com, la importància de saber gestionar el dolor i la cura de la vida.  

 



17 de març, 2022 
HOREB 

572 
 

 

7 

 

Després de la seva intervenció, entre els assistents es va formular preguntes i 
interrogants que Margarita Bofarull va puntualitzar i clarificar. Moltes preguntes 
han quedat en el tinter tot esperant poder-les expressar i dialogar en algun altre 
moment.  

Des del departament de formació de l’URC agraïm a Margarita la seva aportació i li 
demanem que ens pugui dedicar un altre moment per compartir aquells 
nterrogants que han sorgit. Moltes gràcies a totes i tots per la vostra presència.    
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CAPÍTOL GENERAL DE LES GERMANES 
MERCEDÀRIES DE LA CARITAT 

 

MECEDÀRIES DE LA CARITAT | 10 de març, 2022 

Des del passat 27 de febrer fins al 23 de març, les Germanes Mercedàries de la 
Caritat estan celebrant el seu Capítol General després d’haver-ho suspès 
temporalment a causa de la pandèmia l’any 2020. 

El tema que il·lumina aquest capítol és: Germanes Mercedàries de la Caritat, feu el 
que Ell us digui, sent deixebles amb Maria, enviades per al bé de la humanitat. 

S’està realitzant a la Casa d’Espiritualitat de la seva Congregació en Cájar Granada. 

Les Germanes s’encomanen a la seva oració en aquest esdeveniment històric 
congregacional i eclesial del pas de l’Esperit per la seva Congregació que confien 
portarà per camins de renovació evangèlica i institucional, estant obertes a la seva 
acció i a Maria que ens ensenya a: Feu el que Ell ens digui. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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 “EL PARE UBACH ERA UN HOME 
AVENTURER I CAPAÇ DE TOT PER TROBAR 
LES RESTES DE LA BÍBLIA” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ| 11 de març, 2022 

L'any 2018 per Setmana Santa la catedràtica de llengua catalana Lourdes 
Godoy viatja per primera vegada al Líban. Documentant-se per a la seva estada 
llegeix alguns llibres sobre el país on troba algunes referències sobre el pare 
Ubach, monjo de Montserrat, i li pica la curiositat la seva figura. Torna del viatge i 
cerca llibres sobre Ubach, trobant ben poca cosa. S’apropa fins a Montserrat i 
el pare Massot li ofereix consultar l’arxiu del pare Ubach. Allà descobreix molta 
cosa, “carnets escrits a llapis, sense marges, amb una cal·ligrafia difícil, ple de 
topònims, paraules amb àrab”. Després d’una primera transcripció li lliura el 
material al pare Massot. “Voldries fer un llibre sobre el pare Ubach al Líban?”, li 
pregunta. Així va sorgir el llibre Bonaventura Ubach al país dels cedres i a la 
Transjordània. Impressions del Mont Líban, una obra que recull notes i dietaris de 
viatge de les primeres estades al Líban del pare Ubach, entre 1908 i 1910. 

El llibre conté també un pròleg del pare Massot, una part històrica que situa el 
Líban dels anys 1908 i 1910, després dos trajectes de viatge del pare Ubach, un 
per mar i un altre per terra. “Una visió inèdita d’aquesta regió que aleshores es 
trobava sota el domini de l’Imperi Otomà”, explica el poeta i lingüista Carles 
Duarte, i que recull anècdotes, aventures i impressions del món del Líban. “El pare 
Ubach era un home molt aventurer i capaç de tot per trobar les restes de la Bíblia”, 
afirma Godoy, l’autora. L’objectiu del pare Ubach en aquelles terres era triple: 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/pare-ubach-era-home-aventurer-capac-tot-trobar
https://www.pamsa.cat/bonaventura-ubach-al-pais-dels-cedres-i-a-la-transjordania-9788491912033/
https://www.pamsa.cat/bonaventura-ubach-al-pais-dels-cedres-i-a-la-transjordania-9788491912033/
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promoure la traducció al català de la Bíblia, fer-la amb imatges, i crear un museu 
bíblic pel qual comprava moltes i moltes coses”.  

Bonaventura Ubach neix a Barcelona el 1879. Professa com a monjo de 
Montserrat el 1894 i és ordenat sacerdot el 1902. Interessat des de jove pels 
estudis bíblics, el 1906 es trasllada a Jerusalem, des d’on viatja per tot l’Orient. 
L’any 1951 torna a Montserrat i mor l’any 1960.  

Conegut popularment com ‘l’Indiana Jones’ de Montserrat, Ubach viatja a Síria, a 
l’Iraq, al Sinaí, i sobretot a Palestina, durant les primeres dècades del segle XX. Al 
llibre sobre el Líban del pare Ubach se li suma també l’exposició ‘La mirada del 
biblista. Instants d’eternitat. El Pròxim Orient al fons fotogràfic del pare Ubach’ que 
es pot visitar a la Sala Daura del Museu de Montserrat fins al 17 de juliol de 2022. 
86 imatges d’entre les més de 6.000 que va realitzar Ubach entre 1922 i 1951 en 
els seus viatges al Pròxim Orient. 

Ubach recorre tots els territoris de la Bíblia, “li agradava trepitjar físicament els 
llocs”, reconeix Lourdes Godoy, i destaca que és capaç de veure “per tot arreu 
coses i personatges de la Bíblia que relaciona i el transporten constantment a 
Montserrat”. Destaca també la seva gran capacitat d’observació. A la part 
d’impressions sobre el Líban hi ha un dietari etnogràfic on Ubach parla del menjar, 
les cases, les salutacions, la vida religiosa. “Es fixava molt en tot”. 

Una obra, reconeix Duarte, “que és ja un esdeveniment haver-se publicat ja que 
suposa un treball de recuperació inèdita sobre Ubach”. Un document que permet 
alhora conèixer la trajectòria del pare Ubach, “la seva part humana i aventurera”, i 
que és testimoni “de la coexistència de diferents tradicions religioses en un 
moment diferent”. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/museu-montserrat-millors-fotografies-bonaventura-ubach
https://www.catalunyareligio.cat/ca/museu-montserrat-millors-fotografies-bonaventura-ubach
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INSPIRACIÓ 2022 PRESENTA DIÀLEGS PER 
A LA TRANSFORMACIÓ 

 

INSPIRACIÓ 2022 | 7 de març, 2022  

Del 25 al 27 de març es portarà a terme un simposi com a tancament de la 
Travessa cap al 2022, que s’ha estat portant a terme durant el 2021 i part del 
2022, amb xerrades, diàlegs, una caminada conscient i un concert. Es durà a terme 
gairebé tot al teatre Conservatori de Manresa, a excepció del concert final, que es 
farà a l’església del santuari de la Cova de Manresa i una caminada conscient que 
portarà del teatre Conservatori al Pou de Llum passant per la capella del Rapte. 

Diàlegs per a la transformació és el simposi d’arribada de la Travessa cap al 2022, 
que organitza el grup Inspiració 2022 i que s’ha estat celebrant durant l’any 2021 i 
part del 2022 amb diverses xerrades, grups d’aprofundiment, caminades 
conscients i neteges perimetrals, per tal de reflexionar al llarg d’un any sobre com, 
per què i envers què volem viure com a éssers humans i com a ciutadans i 
ciutadanes que compartim el mateix espai i vivim en el mateix temps. Com a 
culminació d’aquesta reflexió ciutadana, el simposi no només presentarà les 
conclusions de la Travessa cap al 2022, sinó que hi haurà també unes 
intervencions en forma de lliçó magistral a càrrec de personalitats que són 
referències internacionals. Aquest simposi, com també la pròpia Travessa, s’ha 
realitzat i ordenat a partir d’una mirada cosmoteàndrica consistent en els àmbits de 
terra, humà i transcendent, amb la inclusió de diàlegs amb referents com Satish 

https://urc.cat/inspiracio-2022-presenta-dialegs-per-a-la-transformacio/
https://urc.cat/inspiracio-2022-presenta-dialegs-per-a-la-transformacio/
https://dialegs.inspiracio2022.cat/satish-kumar
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Kumar, Jorge N. Ferrer, Berta Meneses i Xavier Melloni i diversos representants 
d’entitats i grups de la ciutat. 

Diàlegs per a la transformació comença el divendres 25 de març, el dia que Sant 
Ignasi va arribar a la ciutat, amb la sessió inaugural a càrrec del jesuïta i membre 
del grup Inspiració 2022, Xavier Melloni amb el títol “L’arribada d’un pelegrí fa 500 
anys i avui”. Es portarà a terme en el marc del Teatre Conservatori de Manresa a 
partir de les 18.30 hores. Després de la xerrada, es presentaran els tres savis que 
acompanyaran els Diàlegs per a la transformació: Satish Kumar, Jorge N. 
Ferrer i Berta Meneses. En cloure la sessió inaugural, es farà una caminada 
conscient fins al Pou de Llum passant per la capella del Rapte. 

El dissabte 26 de març a partir de les 9.30 hores es portarà a terme la lliçó 
magistral a càrrec de Satish Kumar que porta per títol “Our sacred link with the 
earth” (el nostre vincle sagrat amb la terra). A continuació, es presentaran les 
conclusions de la Travessa cap al 2022 de l’àmbit Terra a càrrec de Ramon Serra, 
del grup Inspiració 2022. De les 11.15 a les 13.30 hores hi haurà el primer primer 
Diàleg per a la Transformació: de Terra entre Satish Kumar, Ton Armengol (Escola 
Agrària de Manresa), Jaume Torras (Associació Meandre), Alba Gros (Associació 
L’Era) i Ramon Serra (Inspiració 2022). Moderarà aquest diàleg la relatora de 
l’àmbit Terra de la Travessa cap al 2022, Àngels Canadell. 

A les 16.30 hores de la tarda del dissabte es reprendrà l’activitat amb la lliçó 
magistral de Jorge N. Ferrer amb el títol “Espiritualidad encarnada: una visión 
integral del ser humano y de su transformación”. A continuació hi haurà la 
presentació de les conclusions de l’àmbit Humà de la Travessa cap al 2022 a 
càrrec de Natxo Tarrés del grup Inspiració 2022. De les 18.15 a les 20.30 hores es 
portarà a terme el Segon Diàleg per a la Transformació de l’àmbit Humà 
entre Jorge N. Ferrer, Rosa de Paz (Consell de Solidaritat), Marc Bernadich (FUB) i 
Natxo Tarrés (Inspiració 2022). Moderarà aquest diàleg el relator de l’àmbit Humà 
de la Travessa cap al 2022, Oriol Pérez i Treviño. 

El diumenge 27 de març, a partir de les 9.30 hores, hi haurà la lliçó magistral 
de Berta Meneses amb el títol “Vies actuals d’accés a la transcendència”. A 
continuació, hi haurà la presentació de les conclusions de l’àmbit Transcendent de 
la Travessa cap al 2022 a càrrec de Gabriela Vargas del grup Inspiració 2022. De 
les 11.15 a les 13.30 hores es portarà a terme el Tercer Diàleg per a la 
Transformació de l’àmbit Transcendent entre Berta Meneses, Eva Torres (Grup de 
Diàleg Interreligiós), Joan Villaplana (Inspiració 2022) i Gabriela Vargas (Inspiració 
2022). Moderarà aquest diàleg el relator de l’àmbit Transcendent de la Travessa 
cap al 2022, Xavier Melloni. 

https://dialegs.inspiracio2022.cat/satish-kumar
https://dialegs.inspiracio2022.cat/jorge-n-ferrer
https://dialegs.inspiracio2022.cat/berta-meneses
https://dialegs.inspiracio2022.cat/xavier-melloni
https://dialegs.inspiracio2022.cat/xavier-melloni
https://dialegs.inspiracio2022.cat/satish-kumar
https://dialegs.inspiracio2022.cat/jorge-n-ferrer
https://dialegs.inspiracio2022.cat/jorge-n-ferrer
https://dialegs.inspiracio2022.cat/satish-kumar
https://dialegs.inspiracio2022.cat/satish-kumar
https://dialegs.inspiracio2022.cat/satish-kumar
https://dialegs.inspiracio2022.cat/jorge-n-ferrer
https://dialegs.inspiracio2022.cat/jorge-n-ferrer
https://dialegs.inspiracio2022.cat/berta-meneses
https://dialegs.inspiracio2022.cat/berta-meneses
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Totes les sessions aniran embastades per unes petites meditacions musicals a 
càrrec dels músics Albert Galbany (bansuri) i Joan Miró (llaüt àrab i guitarra 
espanyola), en forma de pòrtic, interludi i conclusió. 

El simposi acabarà amb l’acte de clausura que consistirà en el concert “Música 
callada” de Frederic Mompou (Quaderns I-IV), a càrrec del músic Josep Colom, al 
piano. Aquest acte tindrà lloc el diumenge 27 de març a les 18 hores a l’església 
del Santuari de la Cova de Manresa. 

El cartell anunciador i la portada del programa de Diàlegs per a la transformació és 
obra del pintor Frederic Amat. 

Diàlegs per a la transformació és organitzat pel grup Inspiració 2022 i està inclòs 
dins la 8ena edició del cicle Ignàgora que compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Manresa i Manresa 2022. 

Inspiració 2022 és un grup ampli i divers de persones que volen vetllar pel que 
pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: la commemoració 
d’una transformació espiritual viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la 
ciutat. 

Per consultar la programació i inscriure’s a les activitats cal fer-ho a través de la 
pàgina web, a partir del dia 1 de març, a: dialegs.inspiracio2022.cat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialegs.inspiracio2022.cat/josep-m-colom
https://dialegs.inspiracio2022.cat/inscripcions
http://dialegs.inspiracio2022.cat/
http://www.dialegs.inspiracio2022.cat/
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150 ANYS DE LA CONGREGACIÓ CASINENSE 
DE MONJOS BENEDICTINS 

 

RELIGIÓN LIBERTAD (Josep Miquel Bauset) | 9 de març, 2022 

Aquest dimecres, 9 de març, s’acompleixen 150 anys de l’aprovació definitiva de 
la Congregació de monjos benedictins, que en els seus orígens es va anomenar, 
“Congregació Casinesa de la primitiva observança”. Va ser el 9 de març de 1872, 
quan el papa Pius IX reconegué la Província Internacional de Subiaco de la 
Congregació Casinesa, com a Congregació benedictina autònoma. Va ser el 9 de 
març de 1872, quan el papa Pius IX va reconèixer a la Província Internacional de 
Subiaco de la Congregació Casinense, com a Congregació benedictina autònoma. 

Com ens recorda als monjos el P. Guillermo Arboleda, abat President de la nostra 
Congregació, “150 anys d’història és una ocasió per elevar una acció de gràcies al 
Senyor, i posar-nos a l’escolta per discernir les seves crides a la Congregació, avui, 
a la llum de l’ideal monàstic que animà la reforma de Pietro Casaretto a l’interior de 
la Congregació Casinesa i que va donar origen a la nostra Congregació”. 

Com ens diu als monjos l’abat Guillermo, “totes les reformes al llarg de la història 
benedictina, també la de Casaretto, van ser un “tornar a les fonts”, una mirada cap 
enrere, cap als inicis de la Congregació Casinesa”. 

El P. Josep Mª Soler ens recorda que les nostres comunitats són “testimonis de 
l’amor fidel de Déu, escoles de pregària i de vida fraterna”, ja que continuen 
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“acollint i oferint espais de silenci, de reflexió, d’encontre, de formació espiritual, de 
diàleg amb la cultura”. 

En 2013, les Congregacions Casinesa i la de Subiaco es van unir per a formar la 
Congregació de Subiaco i Montecassino, la més nombrosa i geogràficament la més 
gran de la Confederació benedictina. 
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DONES CREIENTS: “NECESSITEM QUE 
L’ESGLÉSIA SIGUI REALMENT UNA 
COMUNITAT D’IGUALS” 

 

CATALUNYA RELIGIÓ|7 de març, 2022  

És una de les demandes del col·lectiu de dones creients Alcem la Veu que s’ha 
manifestat aquest diumenge davant la catedral de Barcelona: “Demanem que les 
dones puguin actuar i puguin ser iguals en tots els àmbits de l’Església”. Una 
convocatòria amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones que se 
celebra aquest dimarts i que ha reunit unes dues-centes persones. La mobilització 
ha reclamat una Església més participativa, sinodal i igualitària. 

Sota el lema ‘A l’Església amb veu i vot’, les dones han reclamat poder participar en 
tots els espais de presa de decisions i poder actuar a tots els ministeris. 
“Necessitem que l’Església sigui realment una comunitat d’iguals”, expressen. Un 
canvi que demanen que es faci efectiu aviat: “No podem esperar més temps a què 
se’ns obrin les oportunitats”. 

Aprofitant que l’Església ha iniciat un camí sinodal, les dones demanen “formar 
part d’aquest camí d’escolta activa”. “Volem aportar la nostra veu i la nostra opinió 
sobre com vèiem l’Església”, diuen. Alcem la veu demana incloure “un llenguatge 
inclusiu, una major participació del laïcat en general i, en especial, de les dones”. 
Uns canvis que volen que es visibilitzin, per exemple, en les celebracions. El sínode 
serà una oportunitat de renovació i des d’Alcem la Veu creuen que “ha de ser tota 

https://www.alcemlaveu.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/etiqueta/sinode-2023
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l’Església, l’estructura i els càrrecs també, els qui entrin en aquests canvis que 
calen fer”. 

El lema de la tercera convocatòria consecutiva d’aquesta concentració també 
demana “un reconeixement ple dels altres” cap a la tasca que “les dones ja fan a 
l’Església”. “Encara costa que es pensi en les dones i que es reconegui el seu paper 
i la seva feina”, asseguren. 

“Calen accions decidides a favor de la igualtat”  

En el manifest llegit davant la catedral de Barcelona, les dones creients han 
demanat treballar per denunciar “amb veu alta” la violència contra les dones. 
Alcem la Veu ha reclamat canvis en l’estructura fixa de l’Església i la seva 
organització. “Calen accions decidides a favor de la igualtat, la dignitat i el 
reconeixement de les dones en tots els àmbits i espais de les esglésies”, han dit. En 
el manifest, també s’han compromès a participar en el Sínode de Roma 
2022 convocat pel moviment internacional de dones creient. 

La religiosa teresiana Viqui Molins ha fet un breu parlament en què ha demanat 
atrevir-se a imaginar una Església de futur com la de les primeres comunitats, una 
Església domèstica on les celebracions es feien a les cases particulars i les dones 
eren les  amfitriones i tenien paper destacat d’acollida i lideratge. 

La concentració ha comptat amb una petita performance. S’ha construït un mur de 
pedres simbolitzant diferents aspectes negatius de l’Església com el patriarcat, el 
clericalisme, el domini o l’exclusió. El mur s’ha desconstruït i s’ha format un cercle 
amb noves paraules representant l’Església que des de l’entitat demanen: igualtat, 
comunió, veu, vot, confiança, participació, entre d’altres. Una batucada ha 
acompanyat les reivindicacions. 

En l’acte, les dones també han tingut unes paraules dedicades a la situació actual a 
Europa denunciant la invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus. “Ens solidaritzem 
amb totes les persones que estan patint aquests atacs i ens comprometem a fer el 
possible per treballar per la pau i l’entesa entre els pobles”, han assegurat des 
d’Alcem la veu. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/dona-catolica-has-patit-invisibilitat-menyspreu-clergat
https://www.catalunyareligio.cat/ca/dona-catolica-has-patit-invisibilitat-menyspreu-clergat
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CONSELL GENERAL PLENARI DE LES 
RELIGIOSES DE L’ASSUMPCIÓ 

 

CONFER | 7 de març, 2022  

La Província d’Espanya de les Religioses de l’Assumpció acull el Consell General 
Plenari que reuneix les superiores provincials de les 15 províncies de la 
Congregació. 

El Consell general plenari té com a missió estrènyer la unió de cor i d’esperit a la 
Congregació. Avalua, en el discerniment, l’aplicació de les decisions del Capítol 
general. En Consell general plenari les diferents províncies s’obren al bé general de 
la Congregació i de la missió, en funció dels grans problemes del món. Assegura 
així el dinamisme missioner de la Congregació. És també un lloc de formació. 
(Regla de Vida de les RA 101). 

Va ser inaugurat amb una Eucaristia solemne presidida pel cardenal Carlos Osoro, 
arquebisbe de Madrid l’1 de març. Els treballs es desenvoluparan fins al 31 de 
març. El lema de la trobada és “La manera de ser Assumpció. Reestructuració i 
col·laboració. És una bogeria no ser el que s’és amb la major plenitud possible 
(santa Maria Eugenia de Jesús).” 

En la trobada participen la superiora general i les seves 4 conselleres, a més de 15 
germanes superiores provincials de les diferents Províncies de les Religioses de 
l’Assumpció: Àsia Pacífic (Filipines, Vietnam, el Japó, Tailàndia); l’Índia, Àfrica de 
l’Est (Kenya, Tanzània); Àfrica Oest (Costa d’Ivori, Níger, Togo, Benín, Burkina Faso 

https://urc.cat/consell-general-plenari-de-les-religioses-de-lassumpcio/
https://urc.cat/consell-general-plenari-de-les-religioses-de-lassumpcio/
https://www.religiosasdelasuncion.org/


17 de març, 2022 
HOREB 

572 
 

 

19 

 

i Guinea Bissau); Madagascar; Àfrica Central (Camerun i República Democràtica 
del Congo); Ruanda – Txad; Europa (Anglaterra, Bèlgica, Lituània i Itàlia); França; 
Espanya; Atlàntic Sud (el Brasil i l’Argentina); Amèrica Central-Cuba (El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua i Cuba); USA; l’Equador i Mèxic. 

Les Religioses de l’Assumpció van ser fundades el 30 d’abril de 1839 a París per 
santa M. Eugenia de Jesús amb tres germanes. El carisma de les Religioses de 
l’Assumpció uneix “una vida contemplativa il·luminada pels estudis religiosos i el 
principi d’una vida activa de fe, zel i llibertat d’esperit”. María Eugenia descriu així la 
vida de la Congregació en 1843. I afegeix: “Crec que estem cridades a honrar el 
misteri de l’Encarnació i la persona sagrada de Jesucrist (…) això és el que domina 
la nostra visió de l’educació”. 
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MÈTODES D’INTERPRETACIÓ DE LA BÍBLIA 

ARQUEBISBAT DE BARCELONA (Full 
Dominical) | 3 març, 2022 

Durant la primera meitat del s. XX, el 
text bíblic ha estat estudiat segons els 
criteris i els mètodes de la crítica literària, 
que el va situar en la història i va ser 
comprès des del seu moment històric. 
Més endavant, gràcies a l’avanç de 
l’estudi crític del text, altres 
aproximacions, com la psicològica o la 
sociològica, s’han acostat a la Bíblia i 
l’han llegida amb noves metodologies que 
n’han enriquit la comprensió. El caputxí i 
biblista Jordi Cervera explica com ha 
evolucionat la interpretació de la Bíblia. 

Quins mètodes d’interpretació té la 
Bíblia? 

En té molts, que depenen de qui la 
realitza: el judaisme, les esglésies 
cristianes, l’àmbit humanista. L’Església 
catòlica proposa tres maneres principals 
d’interpretarla: l’exegesi historicocrítica, 
com a indispensable per aprofundir el seu 
significat; l’exegesi narrativa, semiòtica i 
retòrica, com a visió panoràmica; i les 
aproximacions hermenèutiques, com a 
aplicació en múltiples contextos. 

Com ha canviat la manera d’interpretar-la 
amb els segles? 

El Renaixement va determinar un abans 
i un després. La lectura religiosa 
tradicional es va complementar de 
manera progressiva amb una lectura 
enraonada. A finals del s. XIX, la 
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metodologia científica s’incorporava als 
estudis bíblics i obria noves possibilitats 
d’interpretació. Això va donar peu, al llarg 
del s. XX, a la consolidada metodologia 
exegètica actual, que segueix evolu-
cionant. 

En quin moment ens trobem d’estudi 
de la Bíblia a Catalunya? 

Els estudis i la difusió bíblica han arrelat 
al nostre país gràcies al moviment bíblic 
català nascut durant la Renaixença. En 
l’àmbit catòlic ho testimonien la Facultat 
de Teologia de Catalunya i els seus 
instituts, l’Associació Bíblica de 
Catalunya, i Montserrat, amb el Museu 
bíblic i l’Scriptorium Biblicum et Orientale. 
En l’àmbit protestant destaquen l’Institut 
Bíblic i Seminari Teològic, i la Institució 
Bíblica Evangèlica de Catalunya. 

 
Foto: Josep Losada 
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EL 56È CAPÍTOL GENERAL DELS AGUSTINS 
RECOL·LECTES COMENÇA ELS SEUS 
PRIMERS PASSOS 

 

AGUSTINS RECOLETOS | 1/2 de març, 2022 

El 56è Capítol general ha celebrat la primera jornada en la que s’han efectuat els 
nomenaments del consell del Capítol. 

L’Orde d’Agustins Recoletos ha començat aquest dimarts 1 de març el seu 56è 
Capítol general amb la presència de 34 religiosos capitulars procedents d’11 
països. La trobada, que suposa la màxima autoritat de l’Orde, ha estat inaugurat de 
manera oficial, fent ja els seus primers passos. 

En la primera sessió ha quedat constituït el consell del Capítol general. Els 
capitulars han elegit a Miguel Miró com a president del consell; Miguel Ángel 
Hernández, com a moderador primer; Francisco Javier Acero, com a moderador 
segon; René Paglinawan, com a conseller; i Juan Pablo Martínez, com a secretari. 

També han estat designats els membres de l’equip de comunicació i els 
encarregats de la redacció del missatge final del Capítol, de la litúrgia durant la 
celebració del Capítol i de l’enviament i resposta de salutacions externes. El 56è 
Capítol general ha posat a disposició l’adreça de correu electrònic 
capitulogeneral@oar.it per a rebre totes les salutacions de religiosos, religioses i 
laics que desitgin enviar algun missatge als capitulars. 

https://youtu.be/mVwsF3AQNsc
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A continuació, s’han tractat els dos primers blocs temàtics. En primer lloc, la missió 
i visió de l’Orde. Els capitulars han escoltat al Prior general i als priors provincials, 
els qui han donat la seva visió sobre la manera de viure en les comunitats. D’altra 
banda, s’ha començat a abordar la formació dels religiosos des de tres aspectes: la 
formació permanent, la formació de líders i la formació d’acompanyants. 

Els Agustins Recoletos criden a la pau a Ucraïna 

Reunit a Roma el 56è Capítol General de l'Ordre d'Agustinos Recoletos, els qui 
conformem aquesta família religiosa ens sumem al clam d'homes i dones de bona 
voluntat de tot el món que, davant de l'horror que està causant el conflicte 
armat entre Ucraïna i Rússia, clamen per la pau. 

Fem nostres les paraules del Papa Francesc i volem, en aquest Dimecres de 
Cendra amb què iniciem el camí quaresmal, “estar a prop del patiment del poble 
ucraïnès, per sentir que tots som germans i per implorar Déu la fi de la guerra”. 

Els Agustins Recoletos elevem també la nostra veu i exigim la PAU. Com diu 
també el Papa, «la lògica de la guerra respon a la lògica diabòlica i perversa de les 
armes, que és la més allunyada de la voluntat de Déu i es distancia de la gent 
corrent, que vol la pau; i que en tots els conflictes són les veritables víctimes, que 
paguen a la seva pròpia pell les bogeries de la guerra». Som conscients del dolor i 
del patiment causat per aquest conflicte. 

Caminem junts amb tots els homes i dones de pau, posant la nostra mirada i 
esperança en un món sense guerres i sense armes. Ens semblen de gran actualitat 
les paraules del profeta Isaïes: «Amb les seves espases forjaran arades i amb les 
seves llances podadores. L'espasa no aixecarà una nació contra una altra ni 
s'ensinistraran més per a la guerra». I oportunes les de sant Agustí: «El veritable 
amant de la pau estima fins i tot els amics de la guerra». 
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RECOMANACIONS PER A LES 
CONGREGACIONS RELIGIOSES EN ELS 
ACOLLIMENTS DE REFUGIATS UCRAÏNESOS 

 

CONFER | 16 de març, 2022 

L’emergència a Ucraïna continua qüestionant i convidant-nos a obrir les portes de 
les nostres cases des d’una convicció evangèlica i ètica. No obstant això, conforme 
passen els dies, anem veient noves maneres de procedir per a garantir la cura i 
benestar de les persones. 

Clicant aquí podeu consultar un document molt senzill que hem preparat des de la 
CONFER per a assenyalar algunes qüestions pràctiques de cara al possible 
acolliment de persones/famílies refugiades ucraïneses. 

La setmana passada us convidàvem a emplenar un formulari amb la intenció de 
centralitzar i canalitzar les dades d’aquelles Congregacions que desitjaven acollir. 
Totes aquestes dades seran posades a disposició de Càritas Espanyola. 

En aquest moment i donada les noves informacions i directrius que anem rebent 
des del Ministeri d’Inclusió, veiem que és necessari una coordinació a nivell local. 
En aquest sentit, demanem que us coordineu directament amb la Càritas diocesana 
del territori. 

https://www.confer.es/34/activos/texto/9916-emergencia-ucran.pdf
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No recomanem fer acolliments sense el suport d’una institució/entitat competent. 

En aquest moment, l’Administració està en la fase de “primer acolliment” i les 
persones refugiades estan sent distribuïdes en els centres de refugiats disposats 
per a aquestes qüestions. 

Mantenim la nostra posició de cara a l’estil d’acolliment que volem oferir; això és, 
amb garanties per a les persones i dins d’un marc de coordinació i ordre, prioritzant 
a tots aquells que quedin fora del sistema. 

Acollir, protegir, promoure i integrar passa per un exercici seriós de reconèixer les 
forces amb les quals comptem i d’assegurar una hospitalitat digna que garanteixi 
protecció de drets. 

Esperem que el document ajudi a esclarir dubtes i ens animi a continuar apostant 
per les persones, sobretot les més vulnerables. Podeu posar-vos en contacte 
també en aquest correu electrònic: migraciones@confer.es 

Creiem en el poder de l’oració i demanem pel cessament de la guerra. 
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LA CONFER DÓNA 20.000 EUROS DEL SEU 
FONS DE SOLIDARITAT A CÀRITAS PER A 
AJUDAR A UCRAÏNA 

 

CONFER  | 9 de març, 2022  

Aquesta Quaresma ens porta notícies de sofriment a l’est d’Europa. Des del passat 
dia 24 de febrer, quan Rússia va decidir envair Ucraïna, les necessitats s’han anat 
incrementant en la població que fuig de la guerra. 

Mares amb nens, adults i joves desplaçats, majors amb l’imprescindible al coll 
estan sortint del país i es parla ja de més d’un milió de refugiats, sense comptar 
amb les penalitats que estan sofrint les pròpies persones que es queden al país per 
no poder fer una altra cosa. 

Des de tot arreu les manifestacions de solidaritat són constants i, Càritas 
Espanyola, com les Càritas de països veïns i de la mateixa Ucraïna estan fent un 
treball indicible per a ajudar a totes les persones. 

Atès que a la CONFER, es va aprovar en l’última Assemblea un Fons de Solidaritat 
per a aquestes situacions d’emergència, el Consell General de la CONFER ha 
decidit destinar 20.000 euros com a ajuda a Ucraïna, que es canalitzarà a través de 
Càritas, de qui sabem té totes les garanties perquè les ajudes arribin als llocs on cal 
distribuir el donatiu. 
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També des de la CONFER s’ha enviat un comunicat destinat als Superiors Majors 
donant algunes indicacions sobre la possibilitat d’acolliment de persones 
refugiades d’Ucraïna. 

Des de la CONFER podem oferir la possibilitat de canalitzar els oferiments 
d’acolliment que arribin de la Vida Consagrada per a derivar-les a les entitats 
corresponents i poder treballar de manera coordinada. Recordem que la informació 
s’està actualitzant constantment, en la mesura de les possibilitats us mantindrem 
al corrent. 

Per això, demanem que si esteu interessats/as en l’acolliment a persones 
refugiades empleneu el següent formulari. 
Demanem enviar aquestes dades com a molt tard el 15 de març de 2022. 
Per a qualsevol dubte o pregunta podeu escriure a migraciones@confer.es o 
telefonar al 91 519 36 35, la persona de referència és Jennifer Gómez- 
Responsable de Migracions de CONFER. 

Per a més informació clica en el següent enllaç. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlYd54QCdwCVeI82DP98SUcLNfAx1Qbyk9tnbUv772TpVavg/viewform
https://www.confer.es/936/activos/texto/9894-comunicado-acogi.pdf
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LASALLE: SOS UCRAÏNA, CAMPANYA 
SOLIDÀRIA DE RECOLLIDA DE MENJAR, 
ROBA I OBJECTES 

 

LA SALLE |11 de març, 2022 

La Salle Campus Barcelona-URL manifesta el rebuig a la violència com a mitjà per 
a la resolució de conflictes. Per aconseguir un món més pròsper, just i sostenible, 
que és quelcom que La Salle-URL fomenta d’acord amb els seus valors i 
fonaments, és imprescindible la promoció activa de la pau mitjançant el diàleg, el 
respecte i l’entesa com a canals per bastir ponts de trobada. 

Campanya solidària amb el poble ucraïnès 

Per tal de donar suport a les persones que estan patint directament les 
conseqüències del conflicte a Ucraïna, des de La Salle Campus Barcelona 
s’organitza una campanya d’ajuda humanitària en col·laboració amb ACNUR i 
Cáritas per recollir menjar, roba i material. El dimecres 9 de març es va organitzar la 
primera col·lecta de material. Les pròximes dates per col·laborar amb la campanya 
són: 

• Dimecres, 30 de març – 8h a 11h i 13h a 16h (Pista de bàsquet del Campus de 
La Salle-URL). 

• Dimecres, 20 d’abril – 8h a 11h i 13h a 16h (Pista de bàsquet del Campus de La 
Salle-URL). 

https://www.instagram.com/secondchance_ls/
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Més enllà d’aquests dies concrets, el Campus ha habilitat dos punts de col·lecta 
continus: la secretaria de l’Edifici de Sant Josep i la secretaria de l’edifici de Sant 
Miquel. Es pot trobar més informació a l’Instagram de la iniciativa Second Chance 
La Salle .Algunes de les coses que més necessiten els afectats pel conflicte són: 

• Menjar: conserves, llet en pols, fruits secs, xocolata sense llet, galetes, cacau, 
cafè, té, sopes, puré en pols, pasta i farina, entre d’altres (cal evitar envasos de 
vidre). 

• Roba: jerseis, dessuadores, impermeables, roba tèrmica, sacs de dormir, mantes 
i roba de llit. 

• Objectes: màrfegues, walkie-talkie, llanternes frontals, kits mèdics i embenats. 

La Universitat Ramon Llull, com explica al seu web, també fa palesa la seva 
solidaritat amb el poble ucaïnès reiterant el seu compromís en el foment de la 
convivència pacífica i allunyada de les confrontacions, alhora que explica les 
accions solidàries que es duen a terme a tots els centres de la URL. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/secondchance_ls/
https://www.instagram.com/secondchance_ls/
https://www.url.edu/ca/solidaritat-amb-el-poble-ucraines
https://www.url.edu/ca/solidaritat-amb-el-poble-ucraines
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GERMANES HOSPITALÀRIES POSA EN 
MARXA UNA CAMPANYA INTERNACIONAL 
D’AJUDA A UCRAÏNA 

 

GERMANES HOSPITALÀRIES |11 de març, 2022 

La Superiora General de les Germanes Hospitalàries, Anabela Carneiro ha enviat 
un missatge a tota la comunitat hospitalària per a informar de la campanya que 
estan portant a terme per a ajudar a la multitud de refugiats que abandonen 
diàriament el seu país. La Congregació, des del Servei de Solidaritat i Cooperació 
Internacional, promourà aquesta iniciativa a través de la Fundació Benito Menni. 

Per a solidaritzar-se amb aquesta iniciativa, es poden enviar les donacions al 
següent compte de la Fundació Benito Menni: ES41 0049 5217 6927 1607 
6461.L’ajuda s’orientarà, sobretot, a oferir als refugiats atenció soci-sanitària i béns 
de primera necessitat. 

En paraules de la Superiora General: “Unim-nos també en oració per la pau, amb la 
fi que el Senyor converteixi els nostres cors i el dels governants de les nacions més 
directament implicades, perquè la veritable reconciliació s’aconsegueixi de manera 
proactiva, «formant una nova societat basada en el servei als altres, més que en el 
desig de dominar; una societat basada a compartir amb uns altres el que un 
posseeix, més que en la lluita egoista de cadascun per la major riquesa possible; 
una societat en la que el valor d’estar junts com a éssers humans és definitivament 
més important que qualsevol grup menor, sigui aquest la família, la nació, la raça o 
la cultura» (cf. Fratelli Tutti, 229)”. 
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LA CASA DE LES FRANCISCANES 
MISSIONERES A LA GARRIGA ACOLLIRÀ 60 
REFUGIATS D’UCRAÏNA 

 

CATALUNYA RELIGIÓ | 11 de març, 2022 

Els propers dies la Garriga rebrà un autocar amb una seixantena de refugiats 
ucraïnesos. S’instal·laran a la Casa d’espiritualitat que fins fa poc regentaven en 
aquest municipi del Vallès Oriental les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció. D’ençà que les monges van marxar per manca de vocacions l’any 2021, 
la casa la gestiona la Fundació EDUCAT, una cooperativa de professors 
d’inspiració cristiana amb dues escoles a Sant Cugat del Vallès, el Liceu Politècnic i 
l’escola Santa Isabel, que també havia estat vinculada a la mateixa congregació. 

Visitem la Casa de la mà d’en Lluís Seguí, director de la Fundació EDUCAT pocs 
dies abans que la casa rebi els primers refugiats, una arribada plena d’incerteses i 
alhora, d’esperança. 

Una casa amb bagatge 

La casa d’espiritualitat ‘La Immaculada’, situada al bell mig d’aquesta vila termal, va 
ser en els seus inicis una escola per a les nenes garriguenques. Una iniciativa 
d’Anna Ravell i Barrera, religiosa que havia fundat la congregació a la mateixa vila 
el 1859. L’escola va obrir a l’actual edifici del carrer de Cardedeu l’any 1864 i va ser 
reconvertida en Casa d’espiritualitat a mitjan anys 80 del segle passat.  A 
l’actualitat, la congregació de les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 

https://www.franciscanasmisioneras.org/index.php/noticias/313-agradecimiento-y-despedida
https://cooperaong.org/ca/
https://fundacioeducat.com/
https://www.franciscanasmisioneras.org/
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Concepció segueix mantenint la propietat de la casa; però en va traspassar la 
gestió a la fundació EDUCAT amb la intenció que el carisma franciscà continués 
bategant al cor de la Garriga malgrat les religioses no hi fossin. “Les monges han 
fet una obra magnífica i nosaltres, des de la Fundació volem seguir donant el que 
hem rebut”, explica Seguí. 

Solidaritat en equip 

L’acollida a la Garriga serà possible gràcies a la suma d’esforços diversos i 
col·lectius. Per una part, l’entitat impulsora, la Fundació EDUCAT que fa anys que 
col·labora amb l’ONG Coopera, que treballa a Ucraïna. “Conjuntament amb 
Coopera, cada estiu portem nens orfes ucraïnesos a Catalunya; però enguany 
l’arribada s’ha anticipat i avançat per la guerra, nosaltres no podem gestionar el 
ritme”. 

D’altra banda, les monges, que mantenen la propietat de l’edifici han acollit amb 
entusiasme la proposta quan s’han assabentat del nou i urgent ús de la casa. 
“Estem molt contentes que la nostra casa mare pugui servir per acollir gent que 
fuig de la guerra i que la nostra obra continuï a la Garriga de la mà de la Fundació”, 
expressa la germana Montserrat Soler, actual superiora general de la congregació. 
La Casa d’espiritualitat, mentre duri la guerra, doncs, canviarà la seva funció 
d’hostatgeria espiritual per passar a ser durant el temps que calgui, la llar habitual 
dels nous hostes ucraïnesos que estan a punt d’arribar. 

Malgrat la situació de pànic que es viu al país, tot el procés i el seu complex 
engranatge és possible gràcies també a les missions que les religioses del Instituto 
del Verbo Encarnado i les Germanes Oblates tenen a Ucraïna. “Totes dues 
congregacions, amb monges que parlen castellà i ucraïnès, estan fent 
d’interlocutores amb l’ONG Coopera per facilitar l’arribada d’aquests refugiats. 
Després, EDUCAT fa l’aterratge i el dia a dia a Catalunya”, detalla Lluís Seguí. 

5.000 euros mensuals 

L’acollida i manutenció de la seixantena de refugiats juntament amb el 
manteniment de la casa tindrà un cost aproximat de 5.000 euros mensuals. “De 
moment ja hem aplegat 10.000 euros en donacions majoritàriament de les famílies 
de les escoles que gestionem, però necessitarem donacions regulars sostingudes 
en el temps perquè tot indica que la seva estada serà llarga”. 

Per aquest motiu és molt important la col·laboració del poble de la Garriga així com 
de les famílies de l’alumnat per tal que entre tothom es pugui finançar el dia a dia 
d’aquest grup de refugiats que viuran i estudiaran a la Garriga durant un temps 
indeterminat. 

https://www.franciscanasmisioneras.org/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/montserrat-soler-nova-superiora-general
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Preservar la comunitat 

Els refugiats que arribaran els propers dies seran probablement nens d’un orfenat 
ucraïnès, o bé infants acompanyats de les seves mares. Per això cal sobretot 
preservar la seva unió i intimitat, com expressa Lluís Seguí: “No toca integrar-los 
de cop, cal preservar el seu grup-comunitat, un factor molt important per a ells, i 
per això estem buscant mestres ucraïnesos que puguin impartir classe en la seva 
llengua i a les mateixes instal·lacions”. 

Per aquest motiu, la Casa, que compta amb una trentena d’habitacions amb bany i 
calefacció, un gran jardí, capelles i sales polivalents podrà donar un bon servei. 
“Amb petites adaptacions, la Casa farà d’escola i de llar alhora. Intentarem separar 
el mínim possible les persones amb vincles afectius adaptant les habitacions”. 

Conscients que encara no se sap el perfil ni les necessitats dels refugiats que en 
breu arribaran a la Garriga, des de l’organització demanen a la població que 
canalitzi la seva col·laboració a través de Càritas parroquial i de l’Ajuntament, i 
principalment amb petits donatius econòmics que permetin pagar les factures i 
adquirir el que faci falta pel dia a dia. 

El poble es bolca 

Després d’una reunió d’urgència dels representants de la Fundació amb el rector i 
l’alcaldessa de la Garriga es van activar els primers suports. “L’alcaldessa i el rector 
ens van rebre ràpidament i es van posar a disposició del que calgués”, remarca 
Lluís Seguí. 

Des de llavors, diverses entitats locals, parroquials i escoles s’han bolcat en ajudar 
els refugiats que arribaran. Al rebost de la Casa ja hi ha una bona quantitat de 
menjar per quan arribin els primers refugiats: “Aquesta setmana, Saned ens ha 
regalat un forn nou, un voluntari una nevera industrial i l’empresa Boté ens ha 
arreglat una altra nevera que no funcionava a més de fer el manteniment de 
l’edifici”. 

Per part de l’ajuntament, la col·laboració municipal amb l’acollida és total, com 
remarca Dolors Castellà, l’alcaldessa. “Des de la reunió que vam fer amb la 
Parròquia i la Fundació, tenim un grup de Whatsapp per solucionar al moment tot 
allò que faci falta”. Castellà es mostra profundament agraïda “refermant la 
col·laboració amb el que calgui com a municipi acollidor que som”. Entre d’altres, 
des de l’ajuntament ja s’ha fet gestions amb la Conselleria de salut per tal de 
tramitar les targetes sanitàries dels refugiats que el municipi acollirà. 



17 de març, 2022 
HOREB 

572 
 

 

35 

 

La col·laboració parroquial s’està fent a través de Caritas local i diocesana, com 
exposa el rector Santiago Collell: “Col·laborarem en tot allò que ens demanin des 
de la Fundació”. I és que a part de la pregària,  ja s’ha començat a demanar ajuda 
sobretot econòmica des dels diferents canals i grups parroquials. Qui ho desitgi 
trobarà informació per poder col·laborar a l’apartat ‘SOS Ucraïna’ del la pàgina web 
de la Fundació EDUCAT. 
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LOS CLARETIANS A UCRANIA ES BOLQUEN 
EN L’AJUDA ALS REFUGIATS 

 

CLARETIANS | 8 de març, 2022   

 “La situació a Ucraïna ha portat als germans claretians a fer de conductors, 
transportant a les mares amb infants a la frontera polonesa”. Ho ha explicat el 
superior provincial de Polònia, el missioner claretià Piotr Beza, en un comunicat 
que ha fet públic aquest divendres. Assegura que es troben com dies enrere; en 
una situació “de pau i tranquil·litat interrompuda per alarmes de tant en tant”. 

“Cada dia hi ha més refugiats que marxen de la part oriental del país”, explica 
Beza. Per aquest motiu, els germans claretians a Ucraïna ajuden a transportar a 
moltes persones. I no només això, també organitzen el menjar, la roba i les 
medicines que arriben de diferents llocs. “Les necessitats són cada vegada més 
grans, però l’ajuda està cada vegada més organitzada”, informa el superior 
provincial. Una millora que és gràcies a les autoritats de la ciutat de Truskavets i a 
l’ajuda procedent de Polònia i d’altres països, apunta el superior provincial. 

Els claretians a Ucraïna van decidir, des d’un inici, que es quedarien al país per 
ajudar el màxim temps possible. A l’oest del país, i concretament a la zona 
d’aquesta comunitat, declaren que, de moment, es troben segurs. La frontera amb 
Polònia està a uns 60 quilòmetres. Per aquest motiu, l’efecte de la guerra a 
Truskavets, fins al moment, és la fugida de moltes persones, especialment dones i 
infants, al país veí. 

https://claretpaulus.org/ca/2022/02/25/claretians-ucraina-demanen-oracions-pau/
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Tot i això, reconeixen que la situació “és realment difícil”. “Els russos ataquen i 
bombardegen objectius militars, però també cases i blocs de pisos, hospitals, 
escoles i guarderies”, relata el superior. 

Les comunitats claretianes a Polònia també ajuden als refugiats d’Ucraïna donant 
espais per viure a les seves cases. L’ajuda s’organitza a les seves parròquies i “a 
través de col·laboradors propers i amics”. Beza aprofita el comunicat per agrair les 
mostres d’afecte, l’interès per la seva situació i l’ajuda humanitària que s’ha fet 
arribar fins a Ucraïna. 

La comunitat claretiana a Ucraïna viu a Truskavets, però al poble on desenvolupen 
la seva acció claretiana és Boryslav. Hi és present des de fa més d’un any i està 
formada per tres missioners claretians: els superiors, Wojciech 
Kobyliński i Krzysztof Łabędź; i l’ecònom i germà Marcin Kukuś. 

Podeu llegir el comunicat sencer en castellà aquí. 

 

 

 
 
 

 

http://www.claret.org/es/carta-del-superior-provincial-de-polska-informe-sobre-ucrania/
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UCRAÏNA, TERRA FECUNDA DE 
SALESIANITAT 

 

MISSIONS SALESIANES |7 de març, 2022   

Ucraïna posseeix un gran nombre de presències salesianes repartides per tot el 
país des de principis de la dècada dels 90 del segle passat, especialment a l’oest, a 
prop de la frontera amb Polònia, Romania, Eslovàquia i Romania. Conviuen els 
salesians catòlics de ritu bizantí i els salesians catòlics de ritu llatí, formant una 
gran família, dins de la Congregació Salesiana i de la Família Salesiana. 

Al territori ucraïnès hi ha al voltant de 50 salesians repartits en dues inspectories. 
D’una banda, la Inspectoria Sant Jacint de Polònia-Cracòvia (PLS) té presències 
salesianes a càrrec seu a les ciutats d’Odessa, Korostioshev, Peremysljany i Bibrka. 
El seu provincial és  don Marcin Kaznowski. I la Visitaduria “Maria Auxiliadora” 
d’Ucraïna (UKR), amb presències salesianes a Kíev, Leòpolis, Novosilka i Dnipró, i el 
Provincial de les quals és don Mychaylo Chaban des de mitjans de l’any 2020. 

Presències salesianes 

• Kíev, amb la comunitat salesiana “Maria Auxiliadora”, des de l’octubre del 2018. 
També amb un centre juvenil, una capellania i amb la responsabilitat de la 
pastoral universitària. 

• Korostioshev (Korostysiv, en ucraïnès), entre Kiev i Yitomir. Els Salesians 
compten amb una comunitat, parròquia, oratori-centre juvenil i imparteixen 
catequesi. 
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• Bibrka, població propera a Peremysljany i Leòpolis. Amb comunitat salesiana. 

• Yitomir (Zhytomir, en ucraïnès). Els Salesians de la comunitat “Maria 
Auxiliadora” tenen a càrrec seu el col·legi privat italo-ucraïnès “Vsesvit”. En 
aquesta ciutat, els Salesians tenen en projecte, després de la concessió d’un 
terreny de 8000 m2 per part de l’Ajuntament, la construcció d’un col·legi per 
educar uns 600 alumnes. 

• Leòpolis (Lviv, en ucraïnès), té diverses presències salesianes: San Giovanni 
Bosco, amb parròquia, oratori i imparteixen catequesi; Beato Filippo Rinaldi, 
amb casa d’acollida per a infants necessitats, centre de formació professional, 
centre juvenil o internat salesià; Sant Francesc de Sales, amb escola, oratori, 
centre juvenil i gimnàs estatal; La Seu de la Visitaduria “Maria Auxiliadora”, amb 
parròquia, oratori, centre juvenil, catequesi, Editorial “Don Bosco”, internat 
universitari o capellania; Als afores de la ciutat hi ha el Prenoviciat salesià de 
Vynnyky i la Casa Don Bosco, pavelló que va romandre a l’EXPO 2015 de Milà, i 
que ara és l’Oratori-Centre Juvenil. Novosilka, al sud de Leòpolis, amb parròquia 
i centre d’exercicis espirituals. 

• Odessa (Odessa, en ucraïnès), els Salesians són presents amb una comunitat 
salesiana i tenen a càrrec seu la parròquia “Sant Pere”, un oratori-centre juvenil, 
una escola bressol, una escola i imparteixen catequesi. 

• Korostiv, a l’oest del país, proper a la frontera amb Eslovàquia, amb l’única 
església a Ucraïna dedicada a Don Bosco. 

• Dnipró, ciutat propera a Donestk i la regió del Donbàs, es troba el salesià Oleh 
Ladnyuk, que, des del 2014, és el capellà militar de l’exèrcit d’Ucraïna després 
de l’esclat del conflicte en aquesta regió. El treball en aquesta ciutat se centra en 
un oratori i la pastoral universitària. 

Filles de Maria Auxiliadora 

Les Filles de Maria Auxiliadora van arribar a Ucraïna el 1992, un any després que el 
país recuperés la seva independència: van obrir el seu primer institut a Leòpolis, el 
segon a Odessa, i el 2021, van començar a treballar a Kíev, on van obrir una escola 
primària. Durant anys han donat suport a les nenes amb educació i mitjançant el 
sistema d’adopció a distància. A Leòpolis i Odessa allotgen principalment joves 
estudiants de famílies pobres. 
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Emergència Ucraïna 

Més de 500.000 persones, fins ara, han abandonat casa seva pel conflicte armat. 
Més de 400.000 altres països i 100.000 persones més a ciutats del país buscant 
refugi i allunyar-se de les bombes. 

Els missioners salesians estan treballant dia i nit per ajudar la població tant a 
Ucraïna com a les fronteres a les que estan arribant milers de persones cada dia. 
“Estem treballant per poder acompanyar i ajudar les famílies que deixen casa seva 
a tot el país fugint de les bombes”, comenta un salesià ucraïnès. 

Misiones Salesianas ha posat en marxa la campanya “Emergència Ucraïna” per 
recaptar fons i poder ajudar la població amb aliments, medicines, aigua, mantes i 
altres queviures i estris necessaris. 

Per col·laborar amb «Emergència Ucraïna»: AQUÍ 

Història dels Salesians a Ucraïna 

Abans del definitiu enfonsament de l’URSS el 1991, els Salesians van poder entrar 
a les exrepúbliques soviètiques, restaurar les antigues presències salesianes a 
Ucraïna i a Bielorússia i, fins i tot, obrir-ne de noves als països on els Salesians no 
havien estat abans: Rússia , Geòrgia, República Yakutia. Les presències salesianes 
més nombroses són a Ucraïna, a Bielorússia ia la mateixa Rússia. 

Una menció particular mereix el país ucraïnès, on la presència salesiana –a l’actual 
territori de la nació– es remunta al 1904 (a Dashava, al sud de Leòpolis), que en 
aquella època era una obra salesiana polonesa. Com també eren poloneses les 
obres fundades en el període entre les dues guerres al territori occidental de 
l’actual Ucraïna, que formava llavors part integrant de Polònia. Tota aquesta 
activitat va quedar truncada amb el desplaçament dels límits, desplaçament iniciat 
el 1944 i conclòs definitivament el 1945: territoris orientals polonesos van passar a 
formar part d’Ucraïna, la qual, al seu torn, després del 1944, va ser annexada a 
l’URSS com una de les repúbliques soviètiques. 

Per a la història de la presència salesiana a Ucraïna cal recordar com el 1930 la 
Sagrada Congregació dels Afers eclesiàstics extraordinaris va escriure una carta al 
Rector Major, Don Felipe Rinaldi, en què dirigia, en nom del Sant Pare, la invitació 
als Salesians per emprendre entre els ucraïnesos un treball de promoció d’escoles i 
instituts d’Arts i Oficis, per promoure la Instrucció i educació catòlica a les classes 
menys acabalades, i per recollir alguns joves cridats a l’estat religiós, formar-los a 
Itàlia conservant el propi ritu grec-catòlic, preparant així l’erecció d’una província 
religiosa de ritu oriental. Aquesta proposta es va repetir el 1931 a Don Ricaldone. 

https://misionessalesianas.org/donar-ahora/?amount=50&id=24381&description=Emergencia%20Ucrania%20&destination=Misiones+Salesianas+%28cod.+040%29
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En aquell mateix any va ser enviat a Itàlia per a la pròpia formació un primer grup 
de joves ucraïnesos, al que van seguir altres en els anys successius. El 1951 el 
Visitador Apostòlic per als ucraïnesos d’Europa occidental confiava als Salesians 
ucraïnesos el seminari menor per als nois de la diàspora ucraïnesa. 

El 1991 la proclamació de la independència i de la llibertat religiosa a Ucraïna va 
permetre als Salesians ucraïnesos, després de tants anys d’espera i d’esperança, 
tornar a la seva pàtria. Van començar amb una parròquia i un oratori a Leòpolis; el 
1994 es va obrir la casa d’aspirant i prenoviciat a Obroshyno i el 2001 a Leópolis el 
primer Centre Juvenil Ecumènic Salesià, on l’any següent es va començar una 
Escola Professional reconeguda per l’estat ucraïnès. 

Aquest desenvolupament ha portat al Rector Major i al seu Consell a prendre la 
decisió d’erigir la primera Delegació de ritu bizantí ucraïnès, a fi d’afavorir millor 
una implantació fecunda del carisma de Don Bosco en aquella terra. Al costat dels 
Salesians de ritu bizantí també hi ha Salesians de ritu llatí, que desenvolupen 
l’apostolat entre els catòlics, en gran part d’origen polonès, pertanyents al ritu llatí. 
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JESUÏTES: CAMPANYA D’EMERGÈNCIA PER 
UCRAÏNA 

 

JESUÏTES CATALUNYA  |4 de març, 2022 

La situació a Ucraïna continua empitjorant per moments. Gairebé un milió de 
persones ja han fugit del país per cercar refugi i es preveu que ho facin moltes més. 
El conflicte a Ucraïna, que va començar l’any 2014, ha anat guanyant tensió i 
gravetat fins que, el 24 de febrer passat, van començar els atacs, que estan 
afectant la població civil. 

Entreculturas i Alboan, organitzacions de cooperació internacional de la 
Companyia de Jesús,  juntament amb la Xarxa Xavier, han activat el seu protocol 
d’emergència. Estan en contacte continu amb el Servei Jesuïta als Refugiats Europa 
i amb les ONG i les Oficines de Missions de la Companyia de Jesús a Europa per 
oferir una resposta d’atenció, acollida i acompanyament a la població refugiada als 
països fronterers amb Ucraïna: Polònia, Romania i Hongria, en una primera línia, i 
Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Kosovo, Macedònia i Sèrbia, en una segona línia. 

A Ucraïna, la Companyia de Jesús ja ha posat a disposició de les persones 
desplaçades diversos centres i instal·lacions que gestiona a Lviv, Kíev, Khmelnitski i 
Txernivtsí. 

Per accedir a la campanya i col·laborar visiteu el web:  

emergenciaucraniajesuitas.org/ca 

https://emergenciaucraniajesuitas.org/ca/
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LA FAMÍLIA DOMINICA DE TOT EL MÓN 
COL·LABORA AMB UCRAÏNA 

 

DOMINICS |4 de març, 2022  

Els frares de l’Orde de Predicadors estan presents a Ucraïna. El Vicariat de Polònia 
a Ucraïna treballa actualment per a ajudar les víctimes de la guerra a trobar sanitat 
espiritual, mental i física. 

Ens han facilitat els comptes bancaris on poder enviar suport financer per al 
ministeri dels nostres germans a Ucraïna. 

Els següents comptes bancaris pertanyen a la Província de Polònia. 

Quan enviï la seva ajuda financera, inclogui una nota: “Per a Ucraïna”: 

Nom: Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego O.O. Domikanow 

Adreça: ul. Freta 10, 00-227 Warszawa, Polska 

Adreça del banc: 2, Kasprzaka str., Warsaw, Poland 

Branch Code: 16000003 

Account Numbers (IBAN): PL52 1600 1374 1849 2174 0000 0024 (EUR) 
PL73 1600 1374 1849 2174 0000 0034 (USD) 
PL03 1600 1374 1849 2174 0000 0033 (PLN) 
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SWIFT CODE: PPABPLPK 

 Des de les Fraternitats laicals d’Espanya ofereixen la possibilitat d’aportar la 
donació econòmica al seu compte bancari perquè realitzin ells un ingrés únic amb 
tot el recaptat (corrent amb les despeses de la transferència internacional). 

Aquí estan les dades per a l’ajuda econòmica per a Ucraïna 

Beneficiari: Dominics Província Hispània 

CTA n°: ES88 0049 5150 1120 9504 9201 

Concepte: Per a Ucraïna 
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SANT JOAN DE DÉU LLANÇA LA CAMPANYA 
'EMERGÈNCIA A UCRAÏNA' 

 

SANT JOAN DE DÉU | 4 de març, 2022 

L'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu llança aquesta campanya per sol·licitar 
ajuda urgent i col·laborar amb la missió que els Germans estan duent a terme al 
centre de Sant Joan de Déu ubicat a la ciutat de Drohobych, a Ucraïna, així com als 
altres cinc centres de l'Ordre a Polònia, on s'està fent atenció sociosanitària i de 
primera necessitat als centenars de persones que fugen de la guerra. 

Segons ens han informat els Germans des d'allà, cada dia arriben més persones i 
famílies que fugen de la guerra i necessiten suport mèdic, aliments i allotjament; i 
s'espera que en els propers dies el número segueixi augmentant. 

Per això, estem recaptant fons que es destinaran directament a ajudar aquestes 
persones refugiades, mitjançant la tasca d'ajuda humanitària que arran del 
conflicte han començat a desenvolupar els centres de Sant Joan de Déu a Polònia i 
Ucraïna. 
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Els Germans hi són presents des de 1922, atenent nens/nenes i adults malalts o en 
situació de vulnerabilitat, incloent-hi persones amb discapacitat, grans i en risc 
d'exclusió. 

POTS FER LA TEVA DONACIÓ AQUÍ 

A més, se sol·licita la col·laboració dels centres a Espanya amb material sanitari, tal 
com han demanat expressament els centres de Sant Joan de Déu de Polònia i 
Ucraïna, per poder cobrir adequadament les necessitats que estan detectant entre 
la població desplaçada atesa. Es faciliten dos llistats amb el material necessari que 
sol·liciten des d'allà: 

• Kit de la farmaciola 
• Ajuda mèdica 

Per canalitzar aquestes donacions cal contactar per mail amb el Departament de 
Suport Logístic de Juan Ciudad ONGD en aquest email: 

 juanciudad.operaciones@sjd.es 

 

Per a qualsevol altra informació sobre la campanya: juanciudad.direccion@sjd.es 

L'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu a Espanya està en contacte amb les 
autoritats nacionals i autonòmiques per posar-nos a la vostra disposició, i poder 
col·laborar en l'acollida de persones que fugen de la guerra d'Ucraïna. 

Seguirem informant de les novetats que hi hagi a través d´aquesta web. 

Més informació sobre Juan Ciudad ONGD a www.juanciudad.org 

 

 

 

 

 

 

https://www.juanciudad.org/?q=donaciones-puntuales
https://mcusercontent.com/99ec24350b1ea8940dc370f6d/files/af786b3a-1353-06d9-08d7-7228492a61cc/EMERGENCIA_UCRANIA_SJD_KIT_BOTIQUIN.pdf
https://mcusercontent.com/99ec24350b1ea8940dc370f6d/files/9321a39b-3e76-7c21-3ded-c99d6b057656/EMERGENCIA_UCRANIA_SJD_Listado_Ayuda_Medica_Ucrania..pdf
mailto:juanciudad.operaciones@sjd.es
http://www.juanciudad.org/
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AJUT A LES BENETES D’UCRAÏNA 

 

BENEDICTINES| Març, 2022 

Benvolguts, 

Des de la CIB, Communio Internationalis Benedictinarum, que reuneix totes 
les comunitats de monges benedictines del món, ha arribat una petició 
d’ajuda per a les monges benedictines d’Ucraïna, tant per al monestir de 
Zytomir (també escrit Jitómir o Yitomir) com per a les missioneres 
benedictines i les germanes benedictines de Loreto. El monestir de Zytomir és 
a prop de Lugansk. Algunes famílies hi van en recerca de refugi. 

La CIB té dos comptes bancaris: un per a dòlars a Erie, Pennsylvania, EUA, Mount 
Saint Benedict Monastery, gestionat per la germana Linda Romey; un per a euros a 
Altenstadt, Alemanya, a l'Abadia d'Engelthal, gestionat per la germana Caterina 
Görgen. 

Per a la transferència en euros a Alemanya  

Nom del banc:  Pax Bank Cologne, BLZ 370 601 93  

Número de compte: 400 3400 013 

IBAN: DE 71 37060193 400 3400 013 

BIC:  GENODE D1PAX 
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Nom del compte: Kloster-Engelthal – CIB Concepte: Ucraïna 

Podeu fer menció del monestir: Monestir de Sant Pere de les Puel·les  

Després de transferir els diners, envieu un correu electrònic  

a la germana Caterina Görgen: caterinagoergen@abtei-kloster-engelthal.de i també 
còpia a la germana Linda Romey: cib.osb@gmail.com 

Podeu fer menció del monestir: Monestir de Sant Pere de les Puel·les (Barcelona, 
CIB Regió 2) https://www.benedictines-cib.org 

 
Des del divendres 25 de febrer, el rètol de PAU 
és damunt l'altar en la celebració de matines 
i de vespres. Abans de les vespres, a les 
19.30 ens trobem a les 19.15 per pregar en 
silenci. 

La U sembla que tingui dos braços clamant. 
Els colors són els de la bandera d'Ucraïna, sobre el 
gris de la pena. És el cel blau sobre els seus camps 
de blat. 
Ara, quan mirem el rètol, no solament 
veiem PAU, sinó la seva terra: els 
camps de blat sota el cel blau. El rètol 
és doble, a banda i banda. Gràcies per 
la vostra col·laboració. Monestir de 
Sant Pere de les Puel·les, març 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:caterinagoergen@abtei-kloster-engelthal.de
mailto:cib.osb@gmail.com
https://www.benedictines-cib.org/
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MISSATGE DE LA CONFERÈNCIA POLONESA 
DE RELIGIOSOS RESPECTE UCRAÏNA 

 

UNIÓ INTERNACIONAL DE SUPERIORES GENERALS | 1 de març, 2022 

Tots estem profundament commoguts per la dramàtica situació a 
Ucraïna. Certament, el crit de pau al bon Déu està present en la nostra oració 
personal i comunitària. 

Estic convençuda que en aquesta situació els nostres gestos misericordiosos i els 
nostres cors mostraran al món el camí cap a la pau. Els demano, benvolgudes 
Mares, que considerin la possibilitat d’acollir sota el sostre de les nostres cases 
religioses a refugiats de guerra d’Ucraïna. 

En aquest sentit, segueixo en contacte amb Caritas Polònia, que compartirà amb 
nosaltres notícies importants demà al matí a la reunió. Tan aviat com sapiguem 
més detalls, li preguntarem. Confiem aquesta situació, al poble, als polítics, a les 
nostres germanes i germans que serveixen a Ucraïna a l’Immaculat Cor de Maria. 

S. Dolores Dorota Zok SSpS 

Presidenta de la Conferència d’els/les Religiosos/es de Polònia 
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VIU EL RECÉS DE QUARESMA AMB LA UNIÓ 
DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

 
URC | Març, 2022  

El pròxim 26 de març, la Unió de Religiosos de Catalunya organitza el recés 
quaresmal  ‘Jesús: Paraula i Silenci. Set últimes paraules de Jesús a la Creu i 
silencis de la seva vida. El ponent encarregat de conduir la sessió serà el germà 
marista Lluís Serra. Es farà per vídeo conferència, a través de Zoom, de 10:30 a 
13 h.  

Durant la sessió, el ponent desenvoluparà una reflexió sobre les set últimes 
paraules de Crist i ho combinarà amb breus fragments musicals de Franz Joseph 
Haydn. Aquests s’extreuen de la composició «Seven Last Words of Christ», obra 
que va compondre en homenatge a les darreres paraules a la Creu. 

Vida i espiritualitat de Jesús 

La reflexió posarà el focus en les darreres vint-i-quatre hores de la vida de Jesús, 
com les recull l’evangeli. Segons Lluis Serra, “són paraules clau que revelen temes 
essencials  de la seva vida i de la seva espiritualitat, que ens il·luminen amb una 
llum especial davant del misteri de la seva passió i mort”. 
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“Aquestes paraules palesen la profunditat del cor de Jesús, però el seu contingut 
serà posat en paral·lel amb moments que Jesús guarda silenci davant de situacions 
similars”, afegeix . 

Música i Quaresma 

La música de Haydn, un dels tres compositors del grup que anomenaven la 
“trinitat” – juntament amb Mozart i Beethoven – serà el leiv motiv de la meditació i 
la pregària personal.  Tal com explica Lluís Serra, “Jesús neix enmig d’una gran 
pobresa, però segons el text el cant y la música hi són presents. La música, sempre 
que sigui de qualitat, sintonitza el nostre cor amb la bellesa i ens predisposa a 
l’escolta atenta i conscient. No està renyida la música amb la Quaresma, sinó amb 
la insubstancialitat”. 

Així, a partir de la paraula i la música, Lluís Serra conduirà la dinàmica, on pretén 
que “ressonin en el santuari del nostre cor les paraules de Jesús, acollir el seu 
missatge a la nostra vida… de manera tranquil·la, sense presses, en forma 
meditativa”. 

Silenci per escoltar i parlar 

La trobada comptarà amb una pausa i moments de silenci. El silenci, de fet, serà 
un dels centres d’aquest recés, ja que com exposa el germà marista, “la paraula es 
nodreix del silenci”.  “Parlar només s’aprèn escoltant. No és un tema exclusiu de la 
Quaresma, sinó de tota la vida. Pot ser que parlem tant en les nostres pregàries 
que no ens queda temps per escoltar el que Déu ens diu?”. 

Finalment es clourà la sessió amb un col·loqui final en sessió plenària. Inscripcions 
al recés aquí 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutPyiqYON-tK0a0BdxDniJ0BrWUvnqIlYm1N6wAczj55Izw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdutPyiqYON-tK0a0BdxDniJ0BrWUvnqIlYm1N6wAczj55Izw/viewform
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TROBADA DE LA VIDA CONSAGRADA A 
MANRESA, AMB MOTIU DE L’ANY IGNASIÀ 

 
URC | Març, 2022  

Amb motiu de l’Any Ignasià, la Unió de Religiosos de Catalunya organitza una trobada de 
germanor amb els membres de la vida consagrada que tindrà lloc a la Cova de Sant Ignasi de 
Manresa. La jornada se celebrarà el pròxim dissabte 2 d’abril, i començarà a les 10:30 h, 
moment en què s’acollirà tots els assistents a l’entrada de l’edifici de la Cova de Sant Ignasi, on 
actualment s’hi troba també un centre internacional d'espiritualitat ignasiana, que acull 
visitants procedents de tot el món.  

Programa del pelegrinatge 

Els pares jesuïtes David Guindulain i Llorenç Puig, acompanyaran els assistents durant la 
jornada. Començarà a les 11h amb una visita guiada per conèixer els mosaicsde Marko 
Rupnik, inaugurats l’any passat. En total, són més de 550 metres quadrats de mosaics, que 
mostren el peregrinatge cristià a través dels Exercicis Espirituals. Tal com ho va definir el 
mateix l’artista i jesuïta eslovè, “una experiència d’església, com a comunió de persones, que 
expressa el que som”. 

El programa continuarà amb la celebració de l’eucaristia, a les 12h i a les 13h, els assistents 
podran visitar l’entorn que envolta aquest espai de pelegrinatge i culte. La trobada clourà a 
les 14h, amb un àpat de germanor compartint el menjar que cadascun porti. 

 

http://www.covamanresa.cat/ca/la-cova-lloc-de-peregrinatge-i-culte
http://www.covamanresa.cat/ca/la-cova-lloc-de-peregrinatge-i-culte


17 de març, 2022 
HOREB 

572 
 

 

53 

 

Vols assistir? Informa’t 

Tots aquells que vulguin apuntar-se al pelegrinatge caldrà que s’inscrigui en AQUEST ENLLAÇ i 
hauran de dur l’import econòmic per poder accedir a la visita a l’interior de la Cova: 5€,  les 
persones jubilades; i 8€, entrada general. El pagament es farà al mateix dia a l’arribada. 

D’altra banda, s’informa que els preveres interessats en concelebrar en el moment de 
l’eucaristia caldrà que portin els ornaments personals corresponents a la Missa de Dissabte en 
temps de Quaresma. 

Lloc de pregària i recolliment per a Sant Ignasi 

Ignasi de Loiola va baixar a peu de Montserrat a Manresa, era l'any 1522. Aquí hi va passar 
onze mesos, un temps d’importància cabdal per a la seva vida i per a la que més endavant 
seria la Companyia de Jesús. El seu lloc privilegiat de pregària va ser la Cova.  Es tracta d’una 
bauma sobre el riu Cardener excavada per l'erosió fluvial del terciari, al voltant de la qual 
s’aixeca l’actual Centre d'Espiritualitat. L’experiència aquí viscuda per Sant Ignasi va ser l’origen 
del seu llibre Exercicis Espirituals. Aquest fet queda expressat en un retaule d'alabastre de Joan 
Grau (S.XVII), que es conserva a la Coveta i  mostra la figura del Sant escrivint els Exercicis 
Espirituals a Manresa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAnNg04tx8aiABOUYoeAkeBa3POoE9Dr9zmoltXTdm7BcYBw/viewform
http://www.covamanresa.cat/ca/la-cova-lloc-de-peregrinatge-i-culte
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FORMACIÓ INICIAL 

MARÇ 2022 

14dl-Final del segon 
trimestre. 

21dl-Inici del tercer 
trimestre. 

26ds-27dg-Recés de 
Quaresma. Pallejà. Rosa 
Masferrer. 

JUNY 2022 

11ds-Sortida cultural-
espiritual a Poblet.Visita 
al Monestir. Eucaristia. 
Vespres. 

13dl-Final tercer 
trimestre. Avaluació. 

FORMACIÓ PERMAENT 

MARÇ 2022 

12ds-Matí de Formació: Eutanàsia i Final de la 
vida. Matí. Presencial. Salesianes. Margarita 
Bofarull. 

26ds-Recés Quaresma. Online. Lluís Serra. 

ABRIL 2022 

2ds-Pelegrinatge de l’URC a la Cova de 
Manresa. 

30ds-Recés Pasqua. Online. Lluís Serra. 

MAIG 2022 

14 ds -Matí de Formació: Acollir amb esperança 
el futur. Matí. Presencial. Salesianes. Eduard Pini. 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 

-Més endavant indicarem les dates. 

*NB. En cas que la COVID impedís fer-ho presencial, ho farem online previ avís. 
*Per les activitats presencials cal respectar les normes sanitàries vigents en especial tenir 
completa la pauta de vacunació.  

 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS DE VFORMACIÓ  

URC-CEVRE (2021-22) 
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Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a 
08010 Barcelona 

+34 93 302 43 67 
urc.info@gmail.com 

www.urc.cat 

http://www.urc.cat/
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