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Signes dels temps” 

entrevista Màxim Muñoz, 

provincial dels claretians i 

president de la Unió de 

Religiosos de Catalunya  

 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre la celebració de la Vetlla i l’Obertura de l’Any de la Vida 
Consagrada a les diòcesis catalanes.  
I a més, la programació de l’URC per a tot l’any.  
Una data per a l’agenda: dia 9 de maig de 2015:  
LA GRAN FESTA DE LA VIDA CONSAGRADA A CATALUNYA 

Barcelona, 27 de novembre de 2014                                                                            ANY VII. núm.       úm.      

INICI DE L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 

Es posaren en camí 

tots aquells a qui 

Déu va tocar el cor 

Esdres 1,5 
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Amb goig ens unim a tota 
l’Església en l’inici de l’Any de 
la Vida Consagrada. Si tenim 
en compte el Papa Francesc 
que l’ha convocat i el temps en 
què s’inaugura (l’Advent) 
podem dir que aquest any 
comença sota el signe de 
l’esperança, de de la joia i de 
la conversió missionera.  

Seguint els objectius fixats per 
la Congregació per a la Vida 
Consagrada, volem durant 
aquest Any viure el passat 
amb gratitud, de forma 
especial aquests 50 anys de 
renovació Conciliar, iniciats especialment amb el cap. VI de Lumen Gentium i el decret 
Perfectae Caritatis. El Concili va ser una gràcia per a l’Església, i per al món, i d’una forma 
molt especial per a la vida consagrada: la va situar en el cor de la vida i missió del Poble de 
Déu, la va ajudar a rejovenir els seus carismes poant en les fonts de l’Evangeli i dels seus 
fundadors i fundadores, la va impulsar a escrutar els signes dels temps i dels llocs per 
respondre amb fidelitat creativa als nous reptes. Malgrat les ombres i les equivocacions que 
tal volta hem comès, no podem deixar d’agrair un do de Déu tan gran, que ens ha portat a 
una vida consagrada més evangèlica, més humana i més en sintonia amb les necessitats 
de la societat. 

En segon lloc volem que aquest Any ens ajudi a viure el present amb passió, a renovar 
el foc dels inicis, el do de Déu que ens fa ser deixebles missioners “amb esperit”. Una passió 
que sorgeix del “re-centrar-nos” en Crist i es tradueix en un des-centrar-nos cap a les 
perifèries que necessiten del seu amor i de la seva llum. Volem respondre, amb tota 
l’Església, a la crida del Papa Francesc a una profunda conversió pastoral. Estimulats pel 
seu testimoni i mestratge, volem superar la resignació, el cansament, la rutina, la mediocritat 
i en definitiva la mundanitat espiritual, per ser més coratjosos, lliures i disponibles en 
l’exercici de la missió profètica pròpia de la nostra forma de vida: ser signes transparents 
de la misericòrdia de Déu i despertar el món perquè faci front a tants processos 
deshumanitzadors com hi ha. 

Finalment volem abraçar el futur amb esperança, l’esperança que no es fonamenta en 
els “nostres carros i cavalls”, és a dir, en les nostre fortaleses, obres o estructures, en el 
nombre de gent o l’edat que tenim, sinó en la força i l’amor de Déu que actua també en la 
nostra feblesa. L’esperança de saber que la vida consagrada és obra de l’Esperit i no 
mancarà mai a l’Església, per més que hagi d’experimentar transformacions importants que 
hem de discernir i potser ens descol·loquin. Esperança que encén en nosaltres la capacitat 
de vetlla, de vigilància, de sensibilitat per escrutar el futur de Déu, que ajuda l’Església i la 
societat a no deixar-se arrossegar pel dimoni potent del pessimisme, ans estimuli tantes 
forces de bondat com hi ha. Esperança, feta pregària, que no deixarà d’haver homes i dones 

MÀXIM MUÑOZ, PRESIDENT DE L’URC: “L’ANY DE LA VIDA 
CONSAGRADA SOTA EL SIGNE DE LA JOIA I L’ESPERANÇA” 
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que responguin amb generositat a la crida de Déu a abraçar aquesta forma de vida dins de 
l’Església. 

És un any per experimentar i expressar que sentir-se cridat a la vida consagrada és un goig 
i una cosa bella, que ens fa bé als que l’abracem i fa bé a molta gent... 

Gràcies, Pare de la Vida, per la crida que ens fas i pel teu amor que ens permet de 
respondre-hi cada dia! 

Gràcies, Senyor de la història, per cada carisma, cada rostre, cada persona, cada 
comunitat, cada institut, cada somriure, cada abraçada que en la història han estat 
expressió de la teva presència amorosa! 

Gràcies per la vida i per la vocació a viure apostant-ho tot en el seguiment de Jesús!  

Esperit Sant, impulseu-nos, perquè siguem cada vegada més semblants al que el Pare Déu 
somia de nosaltres i de les nostres comunitats! 

Que nosaltres i tota la comunitat eclesial visquem un fructífer Any de la Vida Consagrada! 

P. Màxim Muñoz, provincial dels Claretians i president de l’URC 

 
9 de maig de 2015, dissabte 
 
 

LA GRAN FESTA DE LA VIDA 
CONSAGRADA A CATALUNYA 

Trobada general de les comunitats religioses de 
Catalunya amb el cardenal João Braz de Aviz, 
president de la CIVCSVA: eucaristia, conferència, dinar 
de germanor i sobretaula festiva. 
 
Anoteu la data a la vostra agenda!!! 
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ANY DE LA  

VIDA  

CONSAGRADA 

30 novembre 2014 – 2 febrer 2016 
 

El color verd correspon a realitzats del Vaticà. El color blau a actes que es portaran a cap 
a Madrid. El color carbassa a actes organitzats per l’URC. La combinació de verd (a la data) 
i carbassa al contingut vol dir que aquests actes convocats pel Vaticà tenen un ressò 
especial a l’URC 

2014 

29 
novembre 

VETLLA DE PREGÀRIA 
Vetlla de pregària a Roma, a les diòcesis i a les comunitats. 

  

30  
novembre 
 

OBERTURA 
“No m’heu escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a vosaltres i us he confiat 
la missió d’anar pertot arreu i donar fruit, i un fruit que duri per sempre.” Jn, 15,16 
Vetlla de pregària – Obertura en el temps litúrgic de l’Advent a cada diòcesi. 

 

--- XARXES INTERCONGRECIONALS 
Durant tot l’any, invitació a realitzar reunions intercomunitàries i 

intercongregacionals per compartir la fe i la vida amb les comunitats properes 

 

8 
desembre 

LA FORÇA DE LA PREGÀRIA 
Inici de la cadena mundial de pregàries als Monestirs 

2015 

Dates i llocs 
sense determinar 

L’ART DEL CINEMA I VIDA CONSAGRADA 
Cicle de cinema i vida consagrada 

 

18-25 
gener 

QUE TOTS SIGUI U 
Pregària comunitària per la unitat dels cristians en comunió ecumènica 
Trobada ecumènica de consagrats/es. Roma, 22-24 de gener de 2015 

 

28 
gener 

LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 
Trobada de superiores i superiors majors amb els bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense: pregària, diàleg i dinar de germanor 

  

31 
gener 

COM EVANGELITZAR I ADREÇAR-NOS ALS JOVES AVUI 
Trobada d’animadors de pastoral juvenil i vocacional 

Programa de l’URC sobre l’Any de la Vida Consagrada 
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2 
febrer 

JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 
“La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l’amo dels 
sembrats que hi enviï més segadors.” Lc 10,2 

 

7 
febrer 

JESUCRIST, EL CENTRE DE LA NOSTRA VIDA 
Jornada de formació permanent amb José Antonio Pagola 

 

12  
febrer 

ESPAI ECLESIAL DE COMUNIÓ 
Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) amb els 
delegats episcopals de Vida Consagrada i la Junta directiva de l’URC 

 

11 
març 

AGERMANATS AMB LA CONFER 
72 assemblea general de l’URC amb la presència de Luis de las Heras, claretià i 

president de CONFER 

 

14  
març 

TERESA DE JESÚS, UN REFERENT PER A LA VIDA CONSAGRADA 
Jornada de formació permanent amb Maria José Pérez, carmelita descalça de Puçol 

 

21 
març 

PREPARANT EL MISTERIS PASQUALS 
Recés del noviciat intercongregacional al Monestir de Sant Benet de Montserrat 

  

2-5 
abril 

EL PAS DEL SENYOR A LA NOSTRA VIDA 
Vivència litúrgica del tríduum pasqual i diumenge de Resurrecció 

 

8-10 
abril 

LA FORMACIÓ A LA VIDA CONSAGRADA, UN REPTE INDEFUGIBLE 
Seminari de formadors a Roma 

 

data pendent 
abril, maig, juny 

ELS 50 ANYS DEL DECRET CONCILIAR PERFECTAE CARITATIS 
Conferència de Mons. José Rodríguez Carballo, secretari de la CIVCSVA sobre els 50 
anys del decret conciliar Perfectae Caritatis a la Facultat de Teologia de Catalunya 

 

9  
maig 

LA GRAN FESTA DE LA VIDA CONSAGRADA A CATALUNYA 
Dia 9 de maig, dissabte. Trobada general de les comunitats religioses de Catalunya 
amb el cardenal João Braz de Aviz, president de la CIVCSVA: eucaristia, conferència, 
dinar de germanor i sobretaula festiva. 

 

3 
juny 

TOT DISCERNINT L’ESPERIT EN EL DIA A DIA 
123 reunió de la RAP (Reunió d’Abats i Provincials) a casa dels Paüls 

 

14  
juny 

JORNADA PRO ORANTIBUS 
La vida contemplativa. Adora i confia. 

  

Dates pendents 
juliol 

FIDELITAT I PREGÀRIA EN LA SOLITUD I EL SILENCI 
Exercicis espirituals a Montserrat 

  

dates pendents 
agost 

FIDELITAT I PREGÀRIA EN LA SOLITUD I EL SILENCI 
Exercicis espirituals a Montserrat 

 

23-26 
setembre 

JOVES RERE LES PETJADES DEL CRIST 
“Jesús mirà el jove i el va estimar”. Mc 10,21 
Taller per a joves consagrats/es. Roma, 23-26 de setembre de 2015 
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3-4 
octubre 

INICIATIVA CONJUNTA DE LA VIDA CONSAGRADA A ESPANYA 
Única iniciativa convocada per la Comissió episcopal de Vida Consagrada i la 
Comissió de Bisbes i Superiors Majors de la Conferència Episcopal Espanyola 
Madrid.  
Dissabte, 3 d’octubre. Marí: ponències. Tarda: concert-testimoniatge. 
Diumenge, 4 d’octubre: eucaristia a la catedral i peregrinació a llocs emblemàtics de 

la vida consagrada a Madrid 

 

10-12 
novembre 

COMPARTIR INQUIETUDS I ESPERANCES 
XXII assemblea general de CONFER a Madrid 

 

octubre o 
novembre 

L’ALEGRIA I LA BELLESA DE LA VIDA CONSAGRADA 
Vine i ho veuràs” (Jn 1,46). Festival d’art, música i testimoniatges 

2016 

24 – 2 
gener a febrer 

SEMANA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA EN UNITAT 
Roma. 

 

27-30 
gener 

EL SEGUIMENT DE JESÚS A LA LLUM DE L’EVANGELI 
Simposi internacional per a Instituts de Vida Consagrada i Societats de Via 
apostòlica: «El seguiment evangèlic, forma permanent de vida a l’Església, cap al 
futur». Roma, 27-30 de gener de 2016 

 

30 
gener 

PROFECIA, SANTEDAT I MARTIRI EN LA CIUTAT HUMANA 
Vetlla de pregària e Sant Pere del Vaticà 

 

1 
febrer 

AUDIÈNCIA AMB EL PAPA 
Vetlla de pregària a Roma i a cada diòcesis 

 

2  
febrer 

CLOENDA DE L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
Eucaristia de clausura de l’Any de la Vida Consagrada 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

 

 Esdeveniments  SENSE DATA ENCARA DEFINIDA 
 III Jornada de Comunicació URC 
 Jornades de formació permanent 

 Grup Anawim, trobada de superiores majors 

 Cicle de conferències amb la Fundació Joan Maragall 

 73 assemblea general de l’URC 

 Assemblea de CONFER 

 En les perifèries de les ciutats: Religioses/os en barris obrers i populars 

 

 Altres tasques 
 EXPOSICIÓ DE LA PRESÈNCIA DE LA VIDA CONSAGRADA A CADA DIÒCESI 

GESTOS | PROJECTES INTERCONGREGACIONALS I SOLIDARIS 
MAPA DE CATALUNYA DEL FUNDADORS/ES I ITINERARIS 

 

CATALUNYA CRISTIANA, en el número d’aquesta setmana, amb data 30 de novembre de 2014, amb 
motiu de l’inici de l’Any de la Vida Consagrada, publica un bon nombre de pàgines dedicades a la vida 
religiosa. Les pàgines 3 i 4 recullen especialment l’opinió del P. Màxim Muñoz, president de l’URC, així 
com d’altres religioses o religiosos. Gràcies, Catalunya Cristiana, pel seguiment constant de la vida 
religiosa. Bona lectura! 
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Amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada s’intensifica la invitació a celebrar reunions 
intercomunitàries i intercongregacionals per compartir la fe i la vida en comunitats properes 

de la mateixa ciutat, barri o zona 
geogràfica. La Junta Directiva de 
l’URC, amb el suport de 
l’Assemblea General, esperona a 
viure algun moment al llarg 
d’aquest any fent xarxa amb altres 
comunitats religioses. 
S’invita també a comunicar notícies 
d’aquestes realitzacions a l’Horeb 
per poder així a animar-nos a 
treballar en aquesta línia de 
comunió fraterna. 
És evident que l’organització ha de 
ser espontània a partir dels propis 
grups en les zones pertinents. 

 
 

 

 

CONFER hemos creado una página web que aglutinará información, materiales, 
recursos… para contribuir a dar mayor difusión a lo que es y vive la Vida Religiosa: 
(http://añodelavidaconsagrada.confer.es) 

 
Con el objetivo de dar mayor visibilidad y presencia, nos gustaría que esta herramienta 
tuviera una amplia participación. Para ello, hay varios aspectos en los que pedimos 
vuestra implicación: 
 
• Dar a conocer a las comunidades que, dentro de los recursos que queremos poner 
a su disposición, encontrarán en esta web el material para una oración comunitaria que 
cada semana de este año prepararán desde las Confer Regionales y Diocesanas. Este 
recurso lo podrán encontrar en la sección CELEBRAMOS de esta web. 
 
• Comunicarnos las iniciativas, las convocatorias festivas, los recursos de distinto 
tipo (videos, canciones, oraciones…) que se preparen desde las Congregaciones para 
celebrar el Año de la Vida Consagrada. 
 
• Dentro de la web hay también una sección que hemos llamado PERSONAS QUE 
DEJAN HUELLA. Queremos dar a conocer a través de pequeñas reseñas, la vida de 
hermanos y hermanas que con su testimonio en la vida cotidiana, su servicio apostólico, 
sus actitudes… han dejado huella allá por donde han pasado. No se trata de personas 
que estén en proceso de beatificación, sino de religiosos y religiosas que sencillamente 
han sido significativas por su manera de vivir. Incluso podría ser bonito que personas que 
han convivido con ellas pudieran escribir estas reseñas, de aproximadamente 10 líneas 
y acompañadas de una fotografía. 
 

Xarxes intercomunitàries i intercongregacionals 

Nou web de CONFER: http://añodelavidaconsagrada.confer.es 


