Fotografia: Missions Salesianes

DESTAQUEM
“La vocació de la missió, una
llavor que va creix i un dia
desperta”
Pàg. 2 | Maribel González

1a Trobada del grup ANAWIM
Pàg. 22 |CONFER/OBLATES

 Propera Jornada de
Formació amb Víctor Codina!
Pàg. 37 | FORMACIÓ URC

«Disposats a ser
signes de l’amor
de Déu»
Horeb 585,
20 d’octubre, 2022

20 d’octubre, 2022

HOREB
585

“LA VOCACIÓ DE LA
MISSIÓ, UNA LLAVOR
QUE CREIX I UN DIA
DESPERTA”
Maribel González | Salesiana
El matí del 14 de novembre de
1877, Don Bosco i M. Mazzarello són al port
de Gènova per acomiadar-se, confortar i
eixugar les llàgrimes que ells mateixos
contenen. La Mare Mazzarello visita llitera
per llitera, per assegurar-se que no els falti
res a les germanes en les incomoditats del
viatge. Després, com si el cor sentís la
necessitat de donar-se sense mesura a les
seves filles, els parla a totes juntes i les porta
a Don Bosco que els hi diu paraules
inspiradores i eficaces.
Les germanes parteixen amb un equipatge
especial: molta fe en Déu, alegria per
anunciar l'amor de Jesús, humilitat per acollir
nous costums i una nova cultura,
disponibilitat per viure sacrificis, sabent que
el bé pot portar la creu i el martiri, amb la
convicció de què quan Déu demana, ho
demana tot (Cronohistòria II 276-291).
Quin quadre, quina foto, quin moment
especial ple de tendresa, d'alegria,
d'esperança que ens toca el cor.
Així va ser el dia que van marxar les
primeres Salesianes cap a Amèrica, l'any
1877. Sis joves que, sense saber cap a on
anaven només sentien la força de Déu que
les portava per mons nous per portar el seu
amor. No sabien que trobarien, ni com seria,
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ni com es comunicarien, només tenien el cor
confiat disposades a ser signes i expressió
de l'amor de Déu per les nenes i joves:
aquest és el nostre estil com a salesianes.
Quanta valentia, decisió i coratge per dur a
terme aquest camí!
Aquest trosset de la història de l'Institut de
les Filles de Maria Auxiliadora em toca molt
per dins, perquè em fa recordar quan vaig
sentir la crida a marxar com a missionera.
Crida a marxar com a missionera
Cap a on? No importava el lloc, per què sabia
que allà trobaria Déu 'la meva terra
promesa'. Era igual el país, els costums, la
realitat social, la llengua. I un cop vaig arribar
a Angola vaig sentir que era aquell el meu
lloc, que era allà on Déu volia que fos
mediadora per anunciar el seu Regne. La
primera imatge la guardo a la retina i al cor.
De l'aeroport a la casa provincial vaig veure
un nen que s'estava banyant en un
bassal brut enmig d'un carrer on passaven
els cotxes.
És impossible explicar la vocació de la
missió ad gentes. Neix per dins com una
llavor que va creixent sense adonar-te i
que un dia es desperta i amb la seva força
t'empeny per sortir fora de casa teva, de la
teva terra a la terra que Déu et té
preparada.
Serien moltes les experiències, les vivències,
les anècdotes, les paraules que sorgirien del
meu cor per compartir amb vosaltres la vida
en Angola, però potser faria que
os quedéssiu en la perifèria, en allò que és
superflu, només dir-vos que cada dia tinc
més certesa que Déu ens estima, que soc la
dona més afortunada de la terra per haver
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viscut tot el que he viscut, per haver conegut
tanta gent, per haver estimat i deixa't
estimar.
Records d’estimar i deixar-se estimar
Un dels primers records que venen al cor va
ser quan un dia, un jove catequista va venir a
casa nostra a fer una tasca que vam acabar
tard. Quan ens acomiadàvem li vaig dir
"Isaac em sap molt de greu, però no et
puc acompanyar, vas sol, atenció!". Ell va
respondre: “Irmã Maribel no vaig mai sol.
Sempre vaig amb Déu.” Va ser una lliçó que
no he oblidat, i cada dia dono gràcies per
la presència de Déu que ens acompanya i
dona fortalesa per caminar.
També
recordó
una
nena
d’uns
7 anys, Maizinha. Un dia, a catequesi, una
germana que venia de Roma, li va preguntar:
“Maizinha ¿on creus que Déu està?". Ella va
mirar somrient, i va dir segura i convençuda:
"Déu està na ca prazinha" (a la plaça). La
seva mare venia verdures en una plaça del
barri, on passava la major part del temps. Ho
havia entès molt be, perquè Déu està on
som, on vivim i amb el que fem, no cal fer
grans actes sinó viure la quotidianitat amb
la certesa del seu amor.
Domund 2022
L'evangeli d'aquest Domund 2022 convida a
mirar més enllà. A preguntar-nos com mirem
a la gent que tenim al nostre voltant, us
convido i em convido a demanar una mirada
com la de Jesús, i un cor com el seu
que arribi a les fronteres més recòndites del
món, sabent que Déu és la nostra esperança
avui i sempre. Una forta abraçad
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 PROPOSTA DES DE LA JUNTA DIRECTIVA
ALS RELIGIOSOS DE NOU BARRIS, PEL 18 DE NOVEMBRE

EDUARD PINI | Membre de la Junta de la Unió de Religiosos

Benvolguts/des
Us escriu Eduard Pini, escolapi, de la comunitat de Luz Casanova del Verdum, Nou
Barris. Us escric per fer-vos una proposta des de la Junta Directiva de la URC, de
la que formo part.
Abans de la pandèmia, des de la URC volíem proposar unes trobades de
religiosos/es per barris, per tal de compartir la nostra vida i missió en motiu dels 40
anys de la URC. Va arribar el confinament i ho va congelar tot.
Ara voldríem reprendre aquella iniciativa. Es tractaria de fer una trobada dels
religiosos i religioses de Nou Barris, per compartir una estona d’amistat i de
celebració amb els germans i germanes que compartim missió al districte de
Nou Barris.
Ni volem fer formacions, ni engegar plans ni projectes, senzillament compartir
una estona plegats de tant en tant, gaudir de la companyia i de l’amistat i
engrescar-nos a continuar construint el Regne de Déu.
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Alguns barris i algunes ciutats o comarques de Catalunya ja fan una trobada
similar. Us proposem que les comunitats religioses de Nou Barris puguem fer
quelcom similar.
Us convido a participar, doncs, a la primera trobada de la Vida Religiosa a Nou
Barris.
Dia: 18 de novembre de 2022
Hora: de 20 a 22.30h
Lloc: Escola Pia Luz Casanova, Carrer d’Almansa num. 52. (Metro
Via Júlia). Es podrà aparcar al pati de l’escola.
Què cal dur: Cadascú porta alguna coseta per compartir. Els
escolapis posarem la beguda, gots i coberts.
I què farem?
1.- Ens presentem
2.- Fem un moment de pregària
3.- Coneixem l’escola que ens acull.
4.- Valorem l’interès de fer i mantenir aquestes trobades de forma
periòdica i si és el cas acordem una nova data i un lloc.
5.- A les 22.30h, ben puntuals, ens acomiadem.
Per organitzar bé l’acollida us agrairem que ens confirmeu la vostra assistència
enviant un mail amb el nom de la vostra comunitat, el nombre de religiosos/es que
hi assistireu i el vostre mail, telèfon i adreça postal a eduard.pini@escolapia.cat o
bé trucant al meu telèfon 682 756 984.

Moltes gràcies.
Eduard Pini, escolapi
Membre de la Junta Directiva de la URC
Barcelona 3 d’octubre de 2022
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SOR LUCIA CARAM: “ESTEM CRIDATS A
VIURE UNA ESPERANÇA ACTIVA I CAL FERHO EN COMUNITAT”

URC | 19 d’octubre, 2022

La Unió de Religiosos de Catalunya ha iniciat el curs de formació 2022-2023 amb
la primera sessió a càrrec de la religiosa dominica del Convent Santa Clara de
Manresa, Sor Lucia Caram. El tema de fons era com viure esperançats en les
actuals circumstàncies que estem vivint.
“Cal obrir portes i no tenir por”
La trobada ha tingut lloc al Col·legi Santa Dorotea de Sarrià (Barcelona), on han
acudit al voltant d’un centenar de religioses i religiosos. S’ha començat amb una
reflexió viva i estimulant de Sor Lucia, en la qual ha plantejat que “ens hem de
treure les sandàlies com Moisès i alliberar-nos de proteccions i seguretats”. “Cal
obrir portes i no tenir por”, ha afirmat Caram. En aquest sentit, ha posat com a
referent Jesús de Natzaret: “seguim a un Crucificat”.
En el descans, els religiosos participants han compartit opinions i s’han saluda’t,
molts d’ells després d’un llarg temps sense veure’s. Tot seguit, s’ha continuat amb
la segona part, amb un col·loqui de preguntes i experiències.
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El cas del convent de Santa Clara
Sor Lucia ha fet un tast de la seva experiència en aquest procés d’obrir portes de la
comunitat contemplativa de Santa Clara. Citant al Papa Francesc ens ha remarcat
que “l’esperança és una virtut arriscada. D’una ardent expectativa vers la revelació
de Jesús”. “L’esperança necessita paciència que no vol dir resignació.” “Estem
cridats a viure una esperança activa i cal viure-la en comunitat”.
Des de l’equip de formació de l’URC, s’agraeix la presència de Sor Lucia i el temps
que ha dedicat. Una jornada, que ha estat un regal i una crida a viure la nostra vida
des de la plenitud, l’esperança i el compromís. Amb una actitud samaritana vers els
nostres germans i germanes més pròxims i necessitats.

 No vas poder venir? Sor Lucía Caram ens fa un breu resum!

Vés al vídeo.
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DUES IMATGES? O MILLOR DOS MODELS

DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA/ LA SALLE (Montcada)/ FEDAC MONTCADA
| 10 d’octubre, 2022

El passat diumenge 23 d’octubre la comunitat parroquial de Montcada es va vestir
de festa. En diàleg amb Mn Joan Herrero, rector de Montcada, les Germanes
Dominiques de l’Anunciata i els Germans de la Salle van col·locar dins del temple
parroquial una imatge dels seus Fundadors, St. Francesc Coll i St Joan Baptista de
la Salle.
Posar les imatges de Fundadors en una parròquia és recordar als qui s’acosten que
la força interior de les persones, la confiança en Déu i en la perseverança en un
projecte i uns valors són el millor fonament per establir una institució dedicada en
cor i ànima a l’educació de la infància i la joventut.
En el sermó, i tot comentant l’Evangeli del dia, se’ns convidà a mirar el rostre de les
persones que teníem a dreta i esquerra, per veure, que en el món hi ha diversitat.
Ben mirat aquest és el sentit de l’educació cristiana, fonamentar els nostres
projectes educatius en els valors de l’Evangeli amb l’estil i carisma dels nostres
respectius fundadors i respectar la diversitat dels nostres alumnes en la seva
manera d’interioritzar i autorrealitzar-se amb tot el viscut a l’escola.
St Francesc Coll i St Joan de la Salle, més enllà de dues imatges, dos models a
conèixer i interioritzar.
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JORDI FONT, RECTOR DEL SEMINARI DE
GIRONA: "EL CARISMA BENEDICTÍ NO ÉS LA
PREDICACIÓ, SINÓ L’HOSPITALITAT"

FLAMA.INFO | 24 d’octubre, 2022

L’11 de setembre passat va fer 1200 anys que hi ha constància que s’observava la
Regla benedictina en aquest monestir de Sant Esteve de Banyoles, i 1210 de la
primera constatació d’aquest monestir que acull les restes del màrtir sant Martirià.
D'altra banda, a l’agost passat, celebràvem els 1100 anys -100 anys menys- del
monestir de Sant Llorenç de Sous (Alt Empordà).
Avui no hi ha monjos benets a Banyoles, però l’indret escollit per viure la regla sant
Benet, és el mateix, amb gent diferent i amb una situació social, econòmica i
religiosa – que pot tenir o no- certes semblances. En un moment -que com
recordaven les lectures de la Festa del màrtir Sant Martirià- en el qual també estem
envoltats de patiments -com deia la segona lectura- però que el nostre testimoni
cristià “sigui el de no tenir por, ni d’espantar-nos” com deia l’Evangeli”.
Podem ser “màrtirs” -testimoni d’una altre manera de viure- com sant Martirià va
donar testimoni en un moment difícil de la seva època històrica. Els problemes
poden ser diferents però la por i la desconfiança és la mateixa. Com la d’aquests
monjos que van acollir les seves restes. I quin testimoni podem donar enmig d’una
guerra, no gaire llunyana, i d’una crisi social i religiosa que vivim avui?
10
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Us proposo -recordant aquests 1200 anys de l’observança de la Regla benedictina
a Banyoles- tres accents benedictins que s’ajusten també al nostre temps i aquí, al
Pla de l’Estany.
1. Què és un monjo?
Els monjos són un grup de cristians que enyorava la duresa de les persecucions i
que van anar a llocs desèrtics perquè veien que l’Església s’estava relaxant i que
aquesta els havia fallat. Com pot passar avui. El monjo apareix històricament i
teològicament com els successor dels màrtirs. La seva vida és considerada com un
«martiri espiritual», un martiri blanc, una conformació perfecta al Misteri Pasqual.
Jean Guitton, intel·lectual francès escriu: “El monjo busca la tranquil·litat de fer
totes les coses fetes amb un cert ordre, i que es manifesta en els llocs on s’han
bastit els monestirs, a on la paraula PAU s’irradia sobre els objectes que es fan
servir com en els minuts perduts (…) Tot té un sentit litúrgic: viure el temps d’una
manera reposada, de manera monàstica, en que cada minut, separat de l’altre,
compta per si mateix, com si amagues una petita eternitat».
Com s’aconsegueix aquesta PAU INTERIOR quan hi ha tanta fressa, violència i
desànim al voltant? El lloc on s’han bastit els monestirs ja diuen molt. Pensem sinó
en la nostra comarca del Pla de l’Estany, un dels llocs més apreciats de Catalunya
per l’espai natural suau, molt preservat, pel caràcter humà dels petits pobles, lluny
de les grans urbs. Aquest fet fascina els nostres contemporanis i ajuda a descobrir
la bellesa dels llocs. La bellesa natural com la del Pla de l’Estany, les hores de llum,
la suavitat del paisatge, la qualitat i el gust pel cant, la disponibilitat per escoltar,
pel repòs, són com una reconciliació amb un mateix.
2. La nostra societat busca temps
No només l’espai marca la regla de Sant Benet, també la regularitat de l’horari
monàstic, a on s’alterna el temps dedicat a la pregària, al treball, a la vida
comunitària i al repòs. Tot això comporta una certa “resistència” a la consumició del
temps, perill que avui tenim joves i grans:
“sempre ocupats: què vol dir preocupats”, ja que com hem escoltat a l’Evangeli:
“Tingueu més aviat por de qui us pot matar l’ànima”.
Sant Benet passa revista a la jornada. Ofereix una disciplina del temps, amb vuit
hores de descans, vuit hores de treball i vuit hores de pregària. Potser és el
testimoni que necessita el nostre temps: viure cada cosa al seu moment.
L’aliança amb la natura és una de les dimensions de l’art de viure monàstic:
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repòs/ treball, àpats, exercici físic, silenci, comunitat/ individu, pregària personal/
litúrgica... És a dir, com si fos una anticipació exemplar d’un altre règim de viure el
temps. Avui alguns autors parlen de l’ecologia de la lentitud o d’unes bones
pràctiques, com d’una ecologia integral que parla el papa Francesc. Temps unificat
-que no vol dir «uniforme»- però per un fi espiritual i integral. És el domini del
temps per guarir el món i no entrar en l’utilitarisme del temps.
3. L'element clau de la regla benedictina: l'acolliment
El carisma benedictí no és la predicació, sinó l’hospitalitat.
L’abat de Montserrat, Cassià M. Just, comentava:
“Després del ministeri de la pregària, l’hospitalitat monàstica és el servei més
característic que han de prestar els monestirs a l’Església”. Si la solitud, el silenci,
separar-se dels altres és el que defineix el monjo: tot això no és per aïllar-se, sinó
per acollir més bé els altres. “Un no pot acollir, si no se sap recollir”. La qualitat de
la solitud i del silenci d’un cristià es demostra en l’acollida. Ja que l’acollida veritable
de l’altre, depèn de la vida interior.
Com deia l’Evangeli: “Tothom qui em reconegui davant dels homes, jo també el
reconeixeré davant de Déu », perquè com diu sant Benet en la seva Regla 53:
“acollir el foraster i el pobre és acollir el Crist”. Que aquest espai que ens acull, i que
hi ha la constatació ara fa 1200 anys de la regla de Sant Benet, ens ajudi a ser
testimonis ara i aquí de Jesucrist.
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SEGUEIX ELS PASSOS D’ANTONI MARIA
CLARET PER LA PROVÍNCIA DE SANT PAU

VEDRUNA CATALUNYA| 4 d’octubre, 2022

Un mapa amb tots els llocs per on va passar Antoni Maria Claret al llarg de la
seva vida. Aquest és l’objectiu del projecte que presenta la província dels
missioners claretians de Sant Pau amb motiu de la Festa de Sant Antoni Maria
Claret que se celebra aquest dilluns 24 d’octubre.
La primera versió del mapa interactiu recull les passes del pare Claret per la seva
vila natal, Sallent, i la ciutat on va estudiar i després fundar la congregació, Vic.
També s’especifiquen altres punts de les regions que conformen la província de
Sant Pau, que són Itàlia, França, Euskal Herria i Catalunya.
El projecte, en procés, té per finalitat facilitar el coneixement i la visita dels indrets
per on va passar el fundador dels missioners claretians i descobrir les curiositats de
la seva vida per aquestes poblacions. En cadascuna d’aquestes parades es detalla
el nom, una breu descripció del lloc i es mostra una imatge del lloc en l’actualitat,
en cas que es conservi, o de l’època del pare Claret, en cas que hagi canviat. Així es
comença a crear una guia interactiva de llocs claretians que es poden visitar en
l’actualitat. La primera fase del projecte pretén centrar-se en el mapa, i anar-lo
completant amb els territoris de la Província de Sant Pau per on va passar el sant.
Pròximament, hi ha la voluntat de crear materials audiovisuals i suports en diverses
plataformes. Finalment, es vol ampliar el projecte a tots els indrets que el Pare
Claret va trepitjar arreu del món.
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EL SÍNODE, PROTAGONISTA DE LA
TROBADA D’INICI DE CURS DE LA VIDA
CONSAGRADA

BISBAT GIRONA | 24 d’octubre, 2022

“La delegació de Vida Consagrada del Bisbat de Girona, amb motiu de l’inici del
curs 2022-23, organitzà una trobada el passat diumenge a la tarda a l’església del
Mercadal de Girona amb el lema “Sinodalitat i Vida Consagrada amb la llum de la
fase diocesana”.
La delegada per la Vida Consagrada Pilar Pina, després de tenir un record pel
bisbe Francesc, parlà del Sínode. Destacà l’oportunitat que a través d’ell ens brinda
l’Església per poder-nos expressar i el fet que l’Esperit ens convida a caminar junts.
Mn Lluis Suñer, administrador diocesà, agraí la missió dels religiosos i religioses de
la diòcesi de Girona i subratllà la necessitat de viure un esperit sinodal com recorda
del papa Francesc.
El germà gabrielista Abelardo Rodríguez, membre de l’equip diocesà del Sínode, va
fer un resum de com s’està desenvolupant en aquests moments aquest
esdeveniment a la nostra diòcesi. També convidà al cristià a ser un evangelitzador
en la nostra societat.
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ENTREVISTA A SEBASTIÀ MUNDACKAL,
CLARETIÀ RESIDENT A VIC

BISBAT DE VIC | 20 d’octubre, 2022

Sóc Sebastià Mundackal, missioner claretià originari de l’Índia. Vaig emetre la
meva primera professió religiosa l’any 2011 i vaig rebre l’ordenació sacerdotal l’any
2016. Soc membre del CESC (Centre d’Espiritualitat Claretiana) de Vic des del
2017.
Com vau descobrir la seva vocació de pare claretià?
La vocació no és una cosa que em dono a mi mateix, sinó un do i una gràcia de
Déu. Perquè és Déu qui ens crida. Estic convençut que la meva vocació és la meva
responsabilitat de servir Déu i l’Església. Vaig tenir el desig de ser sacerdot des de
la meva infància. Com que l’església parroquial era a prop de casa nostra, solia
participar sovint en la missa diària amb la meva àvia. A poc a poc, això em va fer
col·laborar molt en les activitats parroquials, especialment en el grup d’escolanets.
Reconec el paper que va tenir la meva església parroquial en el descobriment de
la meva vocació. Després d’acabar l’escola secundària, vaig participar en un
campament.
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Com ha estat la seva vida en missió claretiana?
Vinc d’un origen indi de claretians, a qui Déu ens va ajudar a treballar pels
marginats, abandonats i necessitosos de la societat per al seu desenvolupament
integral. Crec que l’Església a l’Índia té una missió especial. Com els missioners
espanyols que van evangelitzar a tot el món, els indis participem ara en la missió
universal treballant arreu. Tots sabeu que els missioners són enviats tal com Jesús
va enviar els seus deixebles. Tinc una experiència molt limitada per compartir amb
vostès, ja que vaig ser enviat a Vic després d’un any d’apostolat actiu a l’Índia.
M’agradaria compartir una experiència interessant que vaig tenir en la missió.
Immediatament després de la meva ordenació diaconal l’any 2015, vaig ser enviat
a la diòcesi de Gorakhpur, amb una població minoritàriament cristiana, per a viurehi una experiència missionera, tot i que els claretians no hi tenien cap missió. En
aquest lloc és on vaig desenvolupar el treball missioner.
Sabem que els claretians fan experiències missioneres amb els joves. Ens ho pot
explicar?
A nivell de Govern General, tenim una prefectura que es dedica exclusivament a la
pastoral juvenil i vocacional, que col·labora i coordina les diferents províncies en
aquesta tasca. Organitzen activitats amb les quals els joves poden enriquir la seva
fe i vocació. Per a connectar el jovent claretià de tot el món, es va inaugurar un
projecte a Vic el 24 d’octubre del 2021, el dia del P. Claret, i es diu «Claret
Way». És una plataforma perquè els joves majors de divuit anys es reuneixin i
segueixin Jesús a l’estil del nostre fundador. Cada província té un equip per a
coordinar-los, donar-los una formació claretiana i fer-los partícips del somni de
Déu. Si em pregunten com acostar-nos, jo diria que l’interessat es pot acostar a
qualsevol comunitat local per expressar la seva curiositat.
Aquest diumenge és el Domund. Com veu la missió actualment?
Crec que el Domund té dues dimensions, ja que és un dia internacional per a ajudar
les missions necessitades i també per a pregar pels missioners. Jo crec que avui la
missió i els missioners no estan pas caducats, sinó que són molt rellevants en
quant hi ha moltes persones arreu del món necessitades d’una ajuda en diversos
aspectes. El Domund és un gest de la universalitat de l’Església i del seu caràcter
globalitzant, que no discrimina per raça, economia, religió o llengua. Per contra,
ajuda a viure amb la dignitat dels fills de Déu. La vida d’un missioner no és pas
automàtica, complint simplement les responsabilitats ordinàries d’un
religiós o d’un sacerdot. És una vida on hi ha espai per a pensar creativament i
treballar amb eficàcia, mostrant l’amor de Déu a tots aquells amb qui ens trobem.
Així, tots som missioners que compartim aquesta responsabilitat
16
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«EL REPTE MÉS IMPORTANT ÉS EL DE SER
CREATIUS I AGOSARATS PER DONAR
RESPOSTA A LA VIDA CONSAGRADA»

ARQUEBISBAT TARRAGONA | 23 d’octubre, 2022

Nascut a Barcelona l’any 1968, Fortuny va estudiar a La Salle Bonanova. El 1989
va fer la primera professió religiosa. És diplomat en Magisteri i llicenciat en
Psicopedagogia i va desenvolupar la seva primera experiència com a docent al
Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer entre 1996 i 2003. El 2001 va fer la seva
professió perpètua com a Germà de les Escoles Cristianes. El Gmà. Xavier ha
desenvolupat la seva tasca com a docent a La Salle Torreforta, així com també
formant part de l’equip del Servei d’Orientació Psicopedagògica als Serveis
centrals de La Salle Catalunya.
Des del setembre de 2013 forma part de la comunitat de Reus, combinant la tasca
educativa amb la de Superior de la comunitat. El passat mes de setembre va ser
escollit Secretari General de la Unió de Religiosos de Catalunya, organisme que
aplega les congregacions religioses que tenen cases a Catalunya i que són
membres de la CONFER. Conversem amb ell per a conèixer la nova tasca que li ha
estat encomanada.
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Com va rebre l’encàrrec de ser el nou secretari general de la Unió de Religiosos de
Catalunya?
Des de ja fa alguns anys, col·laboro amb la Delegació diocesana per a la vida
consagrada de l’Arquebisbat de Tarragona. A final de curs passat va quedar
vacant la Secretaria General de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) degut al
canvi de destinació del P. Llorenç Puig, jesuïta. En la visita canònica del
Gmà. Provincial, sabent de la meva participació en la Delegació i, coneguda la
vacant, em va fer la proposta d’assumir aquest encàrrec. Després de pensar-ho,
meditar-ho i amb diverses converses vaig acceptar fer aquest servei; un servei als
germans i germanes que l’assumeixo amb molt de goig i també amb cert respecte
per saber si tindré la capacitat de donar resposta a les necessitats i reptes que
s’aniran plantejant.
Quina tasca es realitza des de la Unió?
Les realitats de les Institucions i Congregacions religioses amb seu a Catalunya són
moltes i diverses. És molt important l’ajuda mútua i la col·laboració entre unes i
altres. En aquest sentit, la tasca primordial de l’URC és buscar i afavorir totes les
iniciatives que puguin ser útils en el desenvolupament de la pròpia identitat de la
vida consagrada i la fraternitat entre els consagrats. Una altra tasca important és la
de representar les Institucions i Congregacions religioses davant d’altres entitats
civils o eclesiàstiques com poden ser la Conferència Episcopal Tarraconense o la
CONFER (Conferència Espanyola de Religiosos).
Quina és la situació actual de les comunitats religioses a casa nostra?
No hem «d’amagar el cap sota l’ala». Tristament, i de forma sovintejada, en els
mitjans de comunicació religiosos i en els locals, van apareixent notícies del
tancament de comunitats per manca de relleu generacional.
Davant d’aquesta realitat hem d’evitar el desencís i donar gràcies a Déu per totes
les bones obres que hem fet i que continuem fent; cal ser conscients i creure’ns el
que diu el profeta Isaïes: «El fruit mateix del nostre treball és obra teva» (Is 26,12).
Hem d’aprendre a viure aquest moment amb serenitat i, sobretot, ajudant-nos
mútuament, amb la fraternitat que ens caracteritza.
Per altra part, valorem molt positivament la implicació de tants laics vinculats a les
nostres accions pastorals; és un do de Déu que ens permet viure il·lusionats i
esperançats.
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Com és el treball conjunt amb les diòcesis catalanes?
Assumeixo el treball de la Secretaria en el moment de retornar a la «normalitat»
després de tot el que ha suposat la Covid-19 i, entre tant, el papa Francesc ha
posat damunt la taula el tema de la «sinodalitat». El treball que hem de fer uns i
altres és el treball de conjunt. En la salutació inicial als membre de l’URC els deia:
«…som persones que portem l’Evangeli al cor i, amb les nostres mans, el volem fer
present»;
crec
que
tots
(preveres
diocesans, consagrats i laics) ens hi podem sentir interpel·lats.
Quines són les seves prioritats i reptes de futur al capdavant de la Unió de
Religiosos de Catalunya?
En les preguntes anteriors han anat sorgint diversos aspectes que configuren les
prioritats de treball de l’URC. Val a dir que aquests reptes són plantejats des de
l’Assembla General de tots els Superiors i Superiores provincials o delegats que
es reuneixen dos cops a l’any; és aquí on van apareixent els reptes i la Junta
directiva n’assumeix el treball de donar-hi resposta.
De ben segur que el repte més important és el de ser creatius i agosarats per donar
resposta a les realitats noves i canviants de la vida consagrada.

19

20 d’octubre, 2022

HOREB
585

UNICEF INCLOU NOU CENTRES MARISTES A
LA LLISTA D’ESCOLES REFERENTS AMB LA
INFÀNCIA

MARISTES | 21 d’octubre, 2022

Aquest reconeixement s’emmarca dins de la col·laboració d’UNICEF Comitè
Catalunya amb la Conselleria d’Educació per impulsar l’educació en drets
d’infància, tal i com marca la Convenció sobre els Drets de l’Infant.
“En el seu paper per garantir els drets dels infants, els centres educatius tenen
responsabilitats concretes, com ara donar a conèixer a l’alumnat els seus drets i
orientar l’acció educativa de manera que protegeixi, defensi i impulsi aquests
drets”, destaca la directora de Sensibilització i Polítiques d’Infància d’UNICEF
Comitè Espanyol, Maite Pacheco.
La iniciativa té com a finalitat impulsar i reconèixer l’esforç d’aquests centres
educatius per dur a terme projectes de ciutadania global a llarg termini i incentivarlos en la millora permanent i la innovació en l’Educació en Drets.
“Per a UNICEF, que desenvolupa programes d’educació en drets i ciutadania en
diversos països del món, el treball educatiu dins d’un enfocament de drets és clau.
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Afavoreix que en els centres educatius s’impulsin estratègies de protecció
participatives i que els alumnes prenguin consciencia dels seus propis drets i
responsabilitats” explica Quima Oliver, coordinadora d’UNICEF Comitè Catalunya.
Aquesta iniciativa fa possible que tota la comunitat educativa estigui implicada en
accions que permetin els estudiants desenvolupar-se com a ciutadans conscients i
responsables, capaços de contribuir a la seva pròpia millora, a la de la seva
comunitat i per extensió, a la de la societat.
La proposta no seria possible sense la implicació de tota la comunitat educativa en
la promoció i la defensa dels drets de l’infant. Aquells centres reconeguts com a
Centres Referents han decidit, a més, fer un pas endavant i convertir-se en models
d’implementació que puguin inspirar altres centres.
Us adjutem l’enllaç de la noticia completa! Clica aquí.
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PRIMERA TROBADA DEL GRUP ANAWIN

M. JOSÉ CONDOMINA | 21 d’octubre, 2022

El dia 18 d’octubre, a la Casa d’Espiritualitat M. Reina, de les Filles de la Caritat de
Sant Vicenç de Paül a Barcelona, va tenir lloc la primera trobada del Grup
ANAWIN, (URC), del nou curs 2022-2023.
La Jornada, preparada per la M. Rosa Masramón i la Teresa Brull, en el marc de la
Sinodalitat, va aplegar a un bon grup de religioses de les diferents famílies
religioses presents a Catalunya.
Després de la presentació de la Trobada hi va haver una breu presentació de
cadascuna de les presents i un moment de pregària i reflexió que conduí Esperança
Atarés, al voltant de la Paraula de Déu fent ressò des de la situació personal i de
congregació a la que cadascú pertany. Com a fil conductor ens acompanyar
l’antífona “M’abandono a Tu… des del desig fet petició personal i congregacional
d’abandó al Pare.
Tot seguit, se’ns oferí un document-guia per compartir situacions,
esdeveniments,… llavors d’esperança, i com no, les dificultats i preocupacions que
envolten el nostre dia a dia i de les nostres famílies religioses. Vàrem dedicar un
temps al silenci-reflexió i, al voltant del mateix document, vàrem compartir teixint
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un diàleg ric que brollà del nostre compromís vocacional de cadascuna de les
nostres comunitats i congregacions.
Compartir juntes ens enriqueix i ens ajuda a construir la comunitat eclesial. És un
sentir fratern com les nostres famílies donen VIDA a les diferents missions
encomanades i als pobles i barris on estem inserides, sempre en l’horitzó de donar
resposta a les necessitats de les persones més vulnerables i empobrits.
També es varen fer presents els nostres desitjos de preparació, formació i
organització, sobretot el d’acompanyar les nostres germanes grans i joves que són
petites llavors d’esperança en aquest moment eclesial.
Parlar del nostre “ésser i estar” com a dones consagrades, de la nostra “pobresa i
riquesa”, de “ser invisibles o visibles”… coincidíem en la importància del simplement
ESTAR que ens enriqueix i ens encoratja a viure la Intercongregacionalitat a què
estem cridades.
A les 14hrs i, després d’un breu recorregut per les instal·lacions de la Casa
d’Espiritualitat, que ens va acollir amb amabilitat i calidesa posant a la nostra
disposició els seus recursos, vàrem compartir l’àpat fratern on el diàleg distés i
informal però alhora ric en anècdotes i informació, ens permeté coneixernos més i
apropar més les nostres famílies religioses des dels seus carismes.
L’acord final fou concretar la propera Trobada ANAWIN pel 16 de maig de 2023 al
Monestir de Sant Pere de les Puel.les esperant retrobar-nos de bell nou i desitjant
que les companyes que no han pogut participar aquesta vegada puguin ser-hi i
gaudir juntes fraternalment.
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LA FAMÍLIA FRANCISCANA DE CATALUNYA
CELEBRA L’ESPERIT D’ASSÍS

FRANCISCANS/NES CATALUNYA | 29 de setembre, 2022

Dimarts passat, 18 d’octubre , la Família franciscana de Catalunya: Religioses
franciscanes missioneres de la Immaculada, Franciscanes Missioneres de la
Nativitat, Germanes de sant Francesc, OFS. OFMC, OFMCAP, OFM, ens reunim a la
bella cripta dels germans caputxins de Ntra. Sra. de Pompeia de Barcelona, per a
orar units per la Pau i la reconciliació .
Van acompanyar l’oració el Germà provincial dels caputxins, Fra Aroom, i Fra Felipe
tots dos caputxins, amb oracions i cants. Va ser una trobada molt entranyable.
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MARGARITA BOFARULL, MEMBRE DEL
CONSELL DIRECTIU DE LA PONTIFÍCIA
ACADÈMIA PER A LA VIDA
RELIGIOSES DEL SAGRAT COR DE JESÚS | 19
d’octubre, 2022

El papa Francesc ha nomenat el dia 15 de octubre
2022 membre del Consell Directiu de la Pontifícia
Acadèmia per a la Vida (PAV) a la delegada
diocesana de Pastoral de Fe i Cultura de
l’Arquebisbat de Barcelona, la Gna. Margarita
Bofarull.
La religiosa barcelonina era membre de la PAV
des de 2017. El febrer de l’any passat el papa
Francesc la va nomenar membre ordinari
d’aquesta pontifícia acadèmia. Ara el Papa ha
renovat el Consell Directiu d’aquesta institució. La
Gna. Margarita és metgessa i presideix el
Patronat de l’Institut Borja de Bioètica (URL).
També és professora de l’Ateneu Universitari
Sant Pacià.
Els cinc membres del nou Consell Directiu de la
PAV són: Mons. Noël Simard, bisbe de Valleyfield
(Canada); Mons. Philippe Bordeyne, president del
Pontifici Institut Teològic Joan Pau II per a les
Ciències del Matrimoni i de la Família; P. Jacques
Koudoubi Simporé, M.I., rector de la Universitat
Sant Tomàs d’Aquino i director del Centre
d’Investigació Biomolecular Pietro Annigoni de
Uagadugú (Burkina Faso); Gna. Margarita Bofarull
Buñuel, R.S.C.J., professora de Teologia Moral en
la Universitat Centroamericà José Simeón Cañas
de Antiguo; Prof. Laura Palazzani, professora de
Filosofia del Dret a la Libera Università Maria
Santissima Assunta de Roma (Itàlia).
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CARLES ARMENGOL, NOU
GENERAL D’AFERS RELIGIOSOS

DIRECTOR

GENERALITAT DE CATALUNYA | 18 d’octubre, 2022

Carles Armengol Siscares, serà el nou director general d’Afers Religiosos de la
Generalitat de Catalunya. Nascut a Barcelona l’any 1960. Llicenciat en Pedagogia,
diplomat en Magisteri i màster en Pensament Social de l’Església. Responsable
d’anàlisi i relació amb les confessions religioses a la Direcció General d’Afers
Religiosos des de l’any 2019. Secretari del Consell Assessor per la Diversitat
Religiosa de la Generalitat de Catalunya. President de la Lliga Espiritual de la Mare
de Déu de Montserrat.
Ha estat director de l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona (ICESB) i de les
escoles universitàries d’Educació social i Treball social de la Universitat Ramon Llull
i secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Va
promoure el reconeixement de la formació d’educadors social com a estudis
universitaris. També va ser cap de secció de comunicació, relació i estudis de la
Direcció General de Joventut.
Desenvolupa una intensa activitat cívica i social des de diferents entitats: president
de la Lliga; vicepresident de la Fundació Escoles Parroquials; membre de la Junta
del Grup Sant Jordi de Drets Humans i de l’Associació José Ramón Zudaire de
cooperació amb Hondures; membre del patronat de la Fundació Quatre Vents per a
la petita infància del Raval i del grup Ecologia i justícia de Justícia i Pau, entre
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d’altres. Promotor i coautor del document interconfessional “El fet religiós en la
Catalunya del futur”, presentat al Parlament de Catalunya el febrer de 2017.
Ha publicat diverses obres, les darreres dedicades a l’educació per a un estil de
vida sostenible socialment i ecològica. El seu llibre Canviar el consum per canviar la
vida va ser premi Joan Profitós d’assaig pedagògic 2019, premi instituït per la
Fundació Joan Profitós i la Societat Catalana de Pedagogia, entitat filial de l’Institut
d’Estudis Catalans.
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“A SANT JOAN DE DÉU M’HAN
ACOMPANYAT PER SABER ANAR PAS A
PAS I SORTIR DE LA VIDA AL CARRER”

SANT JOAN DÉU/ CAT. RELIGIÓ | 17 d’octubre, 2022

Amb motiu del Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa que se celebra
aquest dilluns 17 d’octubre, Sant Joan de Déu dona a conèixer l’experiència
d’en Jan, atès al Centre Residencial d’Inclusió Creu dels Molers de Sant Joan de
Déu Serveis Socials Barcelona. “A Sant Joan de Déu m’han acompanyat per saber
anar pas a pas i sortir de la vida al carrer”, diu.
Ell és natural de Helsinki, Finlàndia. Fins la pandèmia tenia una vida autònoma,
però la crisi de la Covid-19 va complicar el seu projecte de vida i va començar una
desescalada fins que va acabar vivint al carrer. Així va començar un periple
d’obstacles burocràtics que el van portar fins a l’esgotament físic i mental.
En Jan va arribar a Creu dels Molers fa 8 mesos. Venia d’haver passat molts mesos
d’un costat cap un altre, sense entendre com funcionava el sistema: “m’explotava
el cap perquè no entenia el que em demanaven, em donaven informacions
contradictòries”. “Sempre faltava algun document”, diu. En Jan s’ha hagut de

Continúa llegint.
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ELS CLARETIANS CELEBREN ELS 50 ANYS
DE LA PARRÒQUIA DEL COR DE MARIA DE
BARCELONA

CLARETIANS | 14 d’octubre, 2022

Aquest dissabte 15 d’octubre comença la celebració dels 50è aniversari de la
parròquia del Cor de Maria de Barcelona. Els missioners claretians començaran
aquesta commemoració amb una eucaristia presidida pel superior general dels
missioners claretians de la província de Sant Pau, Juan Martín Askaiturrieta.
La comunitat del Cor de Maria de Barcelona està convocada el dissabte a les 19:30
h, on s’hi projectarà un vídeo sobre la història de la parròquia i el santuari. A les
20:00 h tindrà lloc l’eucaristia presidida per Askaiturrieta i, en acabar, s’ha preparat
un refrigeri als locals parroquials.
Després d’aquesta eucaristia, i durant tot l’any, tindran lloc diversos actes per
celebrar aquest aniversari. El rector de la parròquia del Cor de Maria de
Barcelona, Shinto Thomas, explica que s’estan preparant concerts, sortides i
diversos actes repartits en els propers mesos. Per a organitzar-ho tot, el rector
formarà una comissió amb diverses persones vinculades a la parròquia i
representants de tota la comunitat per planificar les diverses activitats i dur-les a
terme. Amb tot, el que ja se sap és que la celebració s’allargarà fins al 27 de maig,
dia en què conclourà la festa amb una eucaristia presidida pel cardenal i
arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
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Per a Thomas, aquesta celebració és “una manera d’agrair a totes les persones que
han fet possible aquests 50 anys de la parròquia”. Parla d’infants, joves, famílies,
catequistes, monitors, rectors, preveres i totes aquelles persones que s’han acostat
al santuari en algun moment.
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CELEBRACIÓ DE LA SOLEMNITAT DE SANT
FRANCESC D’ASSÍS

FRANCISCANS | 12 d’octubre, 2022

Des del Diumenge, dia 2 d’octubre 2022, fins al diumenge dia 9 d’octubre s’han
celebrat diversos actes en honor del nostre seràfic pare Sant Francesc, a les
fraternitats de Sant Antoni de Barcelona, Sant Francesc de Sabadell, Berga i Vic.
Fraternitat franciscana de Barcelona. Santuari de Sant Antoni de Pàdua Carrer
Santaló 80. Durant el dies 30 de setembre, 1r 2 d’octubre, a totes les eucaristies
es va predicar el Tridu de preparació a la Solemnitat de N.P.S. Francesc.
Dilluns, dia 3 d’octubre es va celebrar al nostre santuari el Trànsit o gloriosa mort
de sant Francesc. Va presidir la celebració amb eucaristia, fra Julián Andrés Beltran,
frare-sacerdot, franciscà, de Colombia,que està entre nosaltres des de fa més d’un
any per raó d’estudis i col·labora en tot amb la comunitat. Els germans de la
fraternitat amb el sant hàbit van participar de la celebració. Dimarts, Solemnitat de
N.P.S. Francesc es va concelebrar l’Eucaristia a les 13 hores, presidida, com és
tradició, per un frare dominic, en aquest cas per fra Enric, OP. Prior dels dominics
del carrer Ballen de Barcelona.
Després hi va haver-hi un dinar de germanor amb la participació de tota la
Comunitat franciscana, de dos frares dominics, el Rector i Arxiprest, Mn Josep Mª
Jubany, els ministres de l’OFS de la Fraternitat de Sant Antoni de BCN, i la
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responsable de Terra Santa. Elena Damians i també tots els que ens ajuden en la
conservació de la casa.
A més era l’Onomàstica del nostre P. Guardià, fra. Francesc Costa i Planagumà, així
com també, de fra Francesc Vilà i Virgili, exministre provincial. Se’ls va felicitar amb
el cant d’AD MULTOS ANNOS i un bon brindis, amb cava català. Donem gràcies a
Déu. Reportatge del dilluns, dia 3, Trànsit; i de l’Eucaristia Concelebrada, de
dimarts dia 4 d’octubre.
Fraternitat convent-parròquia i col·legi de sant Francesc de Sabadell.
A la fraternitat-col·legi-parròquia de sant Francesc d’Assis de Sabadell, es van
celebrar diversos actes lúdics al pati del Col·legi. A la tarda es va concelebrar
l’Eucaristia amb la participació dels germans de la Comunitat i dels sacerdots i
rectors veïns i amics de la nostra Fraternitat.
Diumenge, dia 2 d’octubre,2022, a les 12.30 del matí a la nostra Església de
Sant Francesc de Berga es va celebrar l’Eucaristia en honor del nostre seràfic Pare.
L’Associació d’Amics de l’església de Sant Francesc, va preparar l’eucaristia que va
presidir, fr Josep Gendrau i Valls, ofm, fill de la ciutat de Berga. Un cor mixt va
acompanyar la celebració. Al final de l’Eucaristia va haver-hi veneració de la
Relíquia del sant
41è APLEC de Sant Francesc S’hi moria. Vic-Osona 2022
El Diumenge, dia 9 d’octubre, 2022, es va celebrar a l’Ermita de Sant Francesc s’hi
moria el 41a Aplec o celebració festiva popular, al voltant de la nostra ermita, que
recorda el pas de sant Francesc per terres catalanes. Segons la tradició, Francesc ,
va predicar a la ciutat i després, camí de França, en aquest lloc, defallia de set i com
diu el poeta i sacerdot català Mn Cinto Verdaguer OFS, defallència d’AMOR.
Hi van participar unes dues-centes persones. Es va celebrar l´Eucaristia presidida
per Fra Josep Gendrau i Valls. Hi va haver una “RIFA” (sorteig) de productes de la
terra: pernils, llangonissa, hortalisses,… propis de la Comarca i ofrena dels vilatans.
Va finalitzar amb un dinar de germanor i una visita a la Biblioteca pública
anomenada “Pilarin Bayés”, una famosa “ninotaire”. Aquesta biblioteca ha estat
edificada sobre el lloc de la caserna de la Guàrdia civil de Vic, que va ser
sabotejada fa més de trenta anys per ETA. També es va poder visitar la S. I.
Catedralde Vic, amb les extraordinàries pintures – frescos de Josep Mª Cert.Acompanyats del bon temps. Tot va resultar esplèndid. Lloat sigueu , oh, Senyor
nostre. Pau i Bé.
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MAURO-GIUSEPPE LEPORI, REELEGIT ABAT
GENERAL DE L’ORDE DEL CISTER

CATALUNYA RELIGIÓ | 12 d’octubre, 2022

El Capítol General de l’orde cistercenc ha reelegit a Mauro-Giuseppe Lepori com a
abat general de l’Orde del Cister. L’elecció ha tingut lloc aquest dilluns en el marc
del Capítol General que celebra l’orde fins al 21 d’octubre. Entre els 87 membres
participants del Capítol hi són l’abadessa del monestir de Santa Maria de
Valldonzella, Maria Àngels Cornellà, i l’abat del monestir de Poblet, Octavi Vilà.
En el discurs d’obertura del Capítol General de l’Orde del Cister, Lepori remarca el
carisma cistercenc com un “viatge de comunitats unides per una única vocació”.
L’abat parla d’una “única esperança, una única fe i una única caritat”.

Llegir-ne més aquí!
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DECÀLEG SINODAL

VÍCTOR CODINA | JESUÏTA

Presento en forma de decàleg, una breu introducció al sínode i a la sinodalitat.
1. Sínode, etimològicament, significa camí conjunt o comunitat en camí: hi ha dues
dimensions, la comunitària i la dinàmica.
2. Aplicat a l´Església significa “el nosaltres eclesial”, la comunitat de Jesús que
camina cap el Regne de Déu.
3. El fonament teològic és trinitari, l´Església significa i és sagrament de la
comunió trinitària que per la força de l´Esperit de Jesús, camina cap el Regne.
4. Al Nou Testament trobem alguns exemples: Fets dels Apòstols 2, 42-47 (la
comunitat de Jerusalem) i Fets dels Apòstols 15,28 (el concili de Jerusalem:
“l´Esperit Sant i nosaltres hem decidit..”).
5. Aquesta dimensió comunitària que fa que tots intervinguin el tot allò que afecta
a tots, és una dimensió que es va perdre a la Cristiandat i es va recuperar al
Vaticà II (1962-1965) amb el concepte d´Església Poble de Déu (Lumen
Gentium II), on tots hem rebut el baptisme de Jesús i la unció de l´Esperit i
posseïm el sentit de la fe que fa que el Poble de Déu sigui infal·lible etc. (Lumen
Gentium 12).
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6. Aquestes arrels del Vaticà II, les assumeix Francesc al proposar la sinodalitat
com l´estil d´Església pel tercer, mil·lenni: i convocar un sínode el 2023-2024
sobre la sinodalitat, Església “communió, participació i missió”; amb una
preparació prèvia a les Esglésies locals, diocesanes, nacionals i continentals; la
seva finalitat no és produir documents sinó fer que germinin somnis, profecies,
il·lusions, esperances, guarir ferides, teixir relacions, aprendre els uns dels
altres, crear un imaginari positiu per les ments, els cors i les mans.
7. Això demana una gran conversió eclesial, és una gran reforma eclesial, és fer
una piràmide invertida, significa superar tot clericalisme i elitisme jeràrquic,
religiós, espiritual i cultural.
8. No desapareixen els carismes jeràrquics i no jeràrquics que son un do de
l´Esperit (Lumen Gentium 4), però es situen en diàleg i comunió eclesial, doncs
allò que ens uneix a tots, és més que les diferències eclesials i carismàtiques.
9. La dificultat major és doble:
- que el clergat i vida religiosa deixem el protagonisme que fins ara hem tingut
sovint i imitem Jesús que renta els peus dels deixebles, etc.
- i que el laïcat deixi la passivitat i assumeixi el rol i el dinamisme que li pertoca
com batejats en la missió de l´Església, imitin els deixebles, homes i dones que
seguien Jesús pels camins de Galilea...
10. La sinodalitat és un procés, no es pot limitar a preparar el Sínode del 20232024, sinó que cal engegar un dinamisme de participació que afecti totes les
comunitats, moviments, seminaris i institucions eclesials: evangelització, formació,
litúrgia i diàleg amb altres cultures i religions, economia, obres socials, escoltar la
veu dels exclosos socials i eclesials, ser hospital de campanya etc. Quant abans
comencem, tant millor.
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📰📰 RECULL DE PREMSA

REGINA GOBERNA, UNA VIDA FELIÇ

SIGNES DELS TEMPS (TV3) | 23 d’octubre, 2022

Visitem el monestir de Sant Benet de Montserrat per conversar amb la benedictina
Regina Goberna. Artesana de la ceràmica i compromesa amb el món, fa més de 60
anys que és monja, i en tot aquest temps no ha parat de créixer en felicitat.
Missionera per internet, als 88 anys continua treballant la ceràmica, prega, fa
xerrades, escolta la natura i estima tothom.
VEURE EL VÍDEO

36

20 d’octubre, 2022

HOREB
585

 FORMACIÓ AMB L’URC
JORNADA FORMACIÓ
PERMANENT
“UNA ESPIRITUALITAT PER A LA
TERCERA EDAT DE LA VIDA
CONSAGRADA”
Víctor Codina (Barcelona 1931) jesuïta, Dr
en teologia, professor de teologia a
Barcelona i des de 1982 a Bolívia, alternant
docència amb treball pastoral popular i
assessorament a la CLAR (Conferència
Llatinoamericana de religiosos-es). Des de
2018 va tornar a Barcelona.

Aquesta trobada va dirigida especialment
a aquelles religioses/os que normalment
no poden assistir a les trobades
presencials degut a circumstàncies de
salut o edat. I també als qui es troben en
una edat avançada de la vida. Per a tots
amb tot el nostre afecte.
PAS 1 : INSCRIPCIÓ
Correu electrònic: urc.info@gmail.com
Indicar el nom i cognoms de la persona o
persones participants i la institució a la
que pertanyen.
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VÍCTOR CODINA
JESUÏTA

Data: 12 de novembre 2022
Hora: 10:15 (connexions) -13.30 h
Lloc: Virtual
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JORNADA FORMACIÓ
PERMANENT
“REFLEXIÓN
INTERCONGREGACIONAL SOBRE
MISIÓN COMPARTIDA. LLAMADA
A LA SINODALIDAD
INTERCONGREGACIONAL”
Belén Blanco Rubio és en l’actualitat
responsable de l’Àrea Pedagògica de la
xarxa de col·legis marianistes.
Responsable de l’Àrea de Missió
Compartida de la CONFER: Organització i
Gestió de l’Equip de treball. Organització
de trobades, jornades en formació i tallers.
Formació en Missió Compartida.
Acompanyament a Institucions. És autora
de diverses publicacions.
PAS 1 : INSCRIPCIÓ
Enviar correu electrònic a
urc.info@gmail.com Indicar el nom i
cognoms de la persona/es participants i la
institució pertanyent.
PAS 2 : APORTACIÓ
22 €. Ingrés o transferència bancària al
número de compte de “la Caixa” IBAN: ES
37 2100 3040 0622 0034 0826 Indiqueu
el nom i el cognom de la persona que s’hi
inscriu i al costat les lletres BB.
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BELEN BLANCO
RESPONSABLE PEDAGOGICA DE
LA RED DE COLEGIOS
MARIANISTAS

Data: 19 de novembre 2022
Hora: 10’30h a 13h i de 15’30h a
17h.
Lloc: Col·legi Sta. Dorotea.
Salesianes de Sarrià. (Pg. Sant Joan
Bosco 24. 08017-Barcelona)
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ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT
URC-CEVRE 2022-23
NOVEMBRE 2022
12 dissabte
VÍCTOR CODINA (Presencial).
UNA ESPIRITUALITAT PER A LA TERCERA EDAT DE LA VIDA CONSAGRADA
19 dissabte,
CONFER amb Belén Blanco (Presencial. Tot el dia).
REFLEXIÓN INTERCONGREGACIONAL SOBRE MISIÓN COMPARTIDA.
Llamada a la sinodalidad intercongregacional.
DESEMBRE 2022
3 dissabte,
DAVID GUINDULAIN (En línia).
Recés d’Advent:FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU. Temps d’Advent
------GENER 2023
28 dissabte,
GNA CONXA ADELL I CARDELLACH (Presencial).
CAMINS DE INTERIORITAT I COHERÈNCIA EN LA VIDA RELIGIOSA D’AVUI I DE
SEMPRE.
FEBRER 2023
25 dissabte,
DAVID GUINDULAIN (En línia).
Recés de Quaresma:FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU.
MARÇ 2023
18 dissabte,
LUIS ALBERTO GONZALO DÍEZ (En línia).
CARACTERÍSTICAS, PILARES, RETOS DE LA VC EN EL MUNDO DIGITAL DE
HOY.
-------

39

20 d’octubre, 2022

HOREB
585

ABRIL 2023
22 dissabte,
ANA GARCÍA MINA-FREIRE (presencial. Tot el dia)
EMOCIONS-MOCIONS-DISCERNIMENT EN LA VC.
MAIG 2023
6 dissabte,
DAVID GUINDULAIN (En línia)
Recés de Pasqua-Pentecosta : FEM CAMÍ AMB LA PARAULA DE DÉU. Temps de
Pasqua-Pentecosta.
20 dissabte,
Dr. MARK (presencial)
-AFECTACIÓ DE LA PANDÈMIA A LA SALUT MENTAL. MALALTIES MÉS
FREQÜENTS QUE ES PATEIXEN A CAUSA DE LES RESTRICCIONS. LA
QUALITAT MENTAL I LA SALUT ESPIRITUAL.
-PROBLEMES PSICOLÒGICS FREQÜENTS EN LA VC I EN LES RELACIONS
COMUNITÀRIES.
JUNY-JULIOL-AGOST 2023
RECÉS D’ESTIU A MONTSERRAT.
Més endavant indicarem les dates.
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💻💻 VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Informa’t a les xarxes socials de la Unió de
Religiosos de Catalunya

@ReligiososCat

@ReligiososCat

Unió de Religiosos de Catalunya
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Plaça d'Urquinaona, 11, 2n 2a
08010 Barcelona

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