Delegació Diocesana de Vida Consagrada

UNIÓ DE RELIGIOSOS
DE CATALUNYA
3.3.10. Barcelona. A la casa d’exercicis de Sant Ignasi, de Sarrià, LXII Assemblea
general de l’URC.
Després de l’Eucaristia, presidida pel bisbe de Vic Romà Casanovas, han començat els
treballs seguint l’ordre del dia. El P. Elias Royón, S.J., president de la CONFER nacional,
ha fet la conferència Criterios para una reestructuración de Provincias.
Ha estat aprovat el balanç de 2008 i aprovat el pressupost 2009. S’han fet propostes
sobre una infermeria intercongregacional. S’ha donat informació sobre el decret d’entrada
dels religiosos a l’atenció sanitària nacional i fet comunicacions sobre l’Associació i Escola
Cintra, les implicacions de la Llei de Culte, la revista Vida Religiosa.
Finalment, han estat proposats diversos informes de presidència, de secretaria i
d’administració.

Madrid, 18 de febrer de 2010.- La Unió de Conferències Europees de Superiors Majors
(UCESM) ha fet públic el missatge final després de l'Assemblea que s'ha celebrat a
Polònia entre els dies 8 i 14 de febrer.
En aquestes conclusions, es fa una crida a tots els religiosos i religioses d'Europa a ser
constant testimoni d'esperança per als homes i dones del nostre temps. En el seu
missatge, assegura que "sentim el desafiament de ser part viva de les grans
transformacions que està vivint el nostre continent. L'acció de l'Esperit Sant ens dóna la
determinació i el valor de ser portadors d'esperança per al futur d'Europa".
Les sessions han estat molt fructíferes, i el treball, molt intens per continuar treballant en
el servei de la Vida Reliosa a Europa.
A continuació transcrivim el document:
A todos los religiosos y religiosas de Europa:
1. Nosotros, miembros de 37 Conferencias Nacionales de religiosos y religiosas de
Europa (UCESM) nos hemos reunido en Czestochowa para reflexionar sobre el tema vida
religiosa en Europa: historias de esperanza, esperanza para la Historia.
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2. Hemos vivido una fuerte experiencia de comunión y de presencia del Señor en la visita
al campo de exterminio de Auschwitz, a los lugares de las raíces cristianas de Polonia, en
Cracovia y de la profunda espiritualidad en los santuarios de nuestra madre de Jasna
Gora y de la Divina Misericordia.
3. Vida religiosa en Europa, ¡no temas!- es esta la palabra que hemos oído- Sigue
testimoniando al hombre y a la mujer de tu tiempo la esperanza. Tu misma sé una
esperanza para la historia de hoy y de mañana, como lo fueron tantos testigos y mártires
entre ellos, Maximiliano Kolbe y Edith Stein. Ten el valor de cantar a la vida junto con el
Cordero que parece muerto pero está en pie (Ap. 5,6) en el corazón de la historia de todo
tiempo y de toda vida humana.
4. Vivimos en un tiempo en el que con frecuencia, el hombre y la mujer buscan la felicidad
sin Dios... y encuentran el aburrimiento y el sinsentido. También nosotros podemos estar
tentados de perder la pasión de la esperanza, pero cada día vivimos una gran esperanza
cuando vemos que en la raíz de los deseos de nuestros hermanos y de nuestras
hermanas, hay siempre una necesidad profunda de espiritualidad y de búsqueda de
trascendencia ¿Quién podrá saciar este hambre y esta sed?
5. La vida religiosa, don de Dios para la Iglesia y para el mundo, ha abierto siempre en la
Historia, caminos de esperanza: ofrecer el corazón y las manos a Dios y al prójimo. Hoy
es está nuestra misión. Que nuestras casas sean lugares abiertos a todos, espacios de
oración, de laboriosidad y de comunión fraterna, reflejo de aquella luz que brota de la
fuente de la esperanza: Jesucristo muerto y resucitado por todos nosotros.
6. Sentimos el desafío de ser parte viva de las grandes transformaciones que está
viviendo nuestro continente. La acción del Espíritu Santo nos da la determinación y el
valor de ser portadores de esperanza para el futuro de Europa. Junto con María,
queremos vivir en escucha de la Palabra y en acogida del Espíritu para participar en la
missio Dei, estar en diálogo con todos.
7. Hermanos y hermanas, en el gozo de haber vivido esta experiencia del tiempo
favorable que ha sido breve, volvemos a nuestras casas gritando ¡Maranathà, Ven Señor
Jesús!
Que nuestra esperanza sea clara y fuerte, porque Aquel que nos ha llamado a esta forma
de vida dice: "si, vuelvo pronto" (Ap. 22).
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14.11.09. Madrid. Es va celebrar la XVI assemblea nacional de la CONFER,
institució que representa prop de 60.000 religioses i religiosos. Va resultar
elegit president el P. Elías Royón, jesuïta, provincial de la província de
Toledo, i vicepresidenta la Gna. Margarita Bofarull, de la Congregació del
Sagrat Cor, superiora provincial de Catalunya.

4.11.09. Sarrià. LXI Assemblea general de l’URC.
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El tema de reflexió i estudi va ser “La vida religiosa i els mitjans de comunicació”. La
ponència va anar a càrrec del periodista Oriol Domingo, de La Vanguardia, que va encetar
l’exposició en la frase “l’Església és comunicativa o no és Església”, atès que la seva missió
és ser bona nova en totes les seves manifestacions. La vida consagrada és un estament
qualificat de l’Església i ha de comunicar l’Evangeli amb el testimoni i amb l’anunci
explícit. Ha de viure la fe i donar raó de la pròpia esperança. Un àmbit importantíssim avui
són els mitjans de comunicació, els quals afecten els periodistes com a cristians, els
ciutadans i també els religiosos com a ciutadans. Els religiosos tenen dret a la informació i
també el deure d’informar com un servei als ciutadans. La qualitat de la informació
religiosa en els mitjans actuals acostuma a ser d’escassa qualitat o cau en la marginalitat;
és manipulada, poc objectiva, esbiaixada, se silencia l’Església o només es donen aquelles
notícies que poden desacreditar-la... Les causes són diverses: la línia ideològica dels propis
mitjans, el descrèdit social de les institucions, la ignorància social i cultural sobre el fet
religiós... i també la culpa de la pròpia l’Església, que se n’allunya o mira amb desconfiança
i recel els mitjans. Amb tot no podem renunciar a un mitjà tan poderós d’evangelització i
de servei a l’home.
El ponent va fer algunes propostes per al periodisme catòlic:
1. La informació ha de tenir un caràcter polièdric, que abasti l’aspecte religiós, social,
històric, econòmic, polític... sempre tenint l’home com a centre.
2. Ha de ser transversal, adreçat a tot tipus de persones.
3. Ha de moure’s en un espai i un temps fronterer. El creient, l’ateu i l’agnòstic tenen en
comú la seva humanitat.
4. El llenguatge ha de ser clar, senzill, humil, comprensible, significatiu, evitant els
dogmatismes i les posicions radicals... El llenguatge ja forma part del mateix missatge
d’amor, misericòrdia, perdó, llibertat, pau... Hem de mirar Jesús que és l’exemple del
comunicador perfecte.
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A continuació quatre periodistes va presentar sengles comunicacions:
- Jordi Llisterri sobre el portal www.catalunyareligió.cat.
- Òscar Bardají, com a cap de premsa de l’Abadia de Montserrat.
- Montse Girbau, cap de premsa de la Companyia de Jesús.
- Sergi Rodríguez, cap de premsa dels Salesians.
Després d’un ric col·loqui amb els participants, es va presentar la memòria 20082009 i es van donar diverses informacions per part de la secretaria general.
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