Agenda 2012
Maig-Juny

Octubre

Dijous 31 de maig: Reunió d’animadors, Dijous 4: Reunió d’animadors. A les 5 de
única del mes. A les 5 de la tarda, a
la tarda, a Rivadeneyra, 6, 3a, aula 1. Tema
Rivadeneyra, 6, 3a, aula 1. Tema X:
II: «Temari, agafats de la mà».
«La resurrecció del Senyor» (Marc 16,1-20).
Jueves 11: Reunión de animadores. A las
Dissabte 16 de juny: Trobada final de 5 de la tarde, en Rivadeneyra, 6, 3.ª, aula 1.
curs oberta a tothom. Matí a la Verge Tema II: «Temario, cogidos de la mano».
de la Pau. Inici a les 10.30 h, conferència
a les 11 h per la teresiana Maria Victòria
Molins, amb el tema de L’evangelització
Ràdio Estel
al carrer. A les 12 h Eucaristia per
compartir i donar gràcies per tot el curs. Dilluns a les 18 hores a Ràdio Estel i
Després un petit refrigeri de germanor.
Ràdio Principat (freqüència 106,6 FM,
L’acte tindrà lloc a la parròquia de la
Barcelona i comarques).
Verge de la Pau (pl. Ferran Casablancas, Grans Amics. Hi participen FATEC i
4-6, entre Mandri i Ganduxer. Per poder- Vida Creixent.
hi arribar teniu els autobusos següents:
14, 16, 58, 64, 70, 72 i 74).

Setembre
Dijous 13: Reunió d’animadors,
única del mes. A les 5 de la tarda, a
Rivadeneyra, 6, 3a, aula 1. Tema I:
«Temari, agafats de la mà».

Ressò
Juny 12

La Secretaria de Vida Creixent
romandrà oberta de dilluns a divendres,
fins el dia 6 de juliol. Tornarem el dia 3
de setembre.
BON ESTIU!

AL·LELUIA! AL·LELUIA! AL·LELUIA!

Amb la col·laboració de
Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social
i Ciutadania

Editorial

Cultura

Quin final de l’Evangeli de Marc!

Activitats amb els néts

Tots els detalls que posa l’intuïtiu evangelista Marc ens fan pensar que ens trobem
davant del final d’una vida que té el segell de Déu, la de l’Home Jesús el Fill de
Déu. Un missatge de transcendència i de misteri. Però també de feblesa humana,
que es fa patent per la presència de les dones, les primeres anunciadores del gran
missatge de la Resurrecció de Jesús.

El mural de Sol LeWitt: colors i formes
en moviment
Del 25 de juny al 27 de juliol
Horari: de 10.30 a 12.30 h
CaixaFòrum (av. de Francesc Ferrer i
Guàrdia, 6-8.
Informació i reserves tel. 934 768 600)

El sepulcre buit és el lloc que, des de la fe cristiana, ens omple de la major
esperança per seguir creient en Jesús. No és contradictori que aquelles bones
dones sentissin alegria i por, paràlisi de cames, però també uns cors que
palpitarien a un ritme que només pot donar la presència del Ressuscitat. Com
deia aquell teòleg de casa nostra: «Jesús ha passat per la mort, però no s’hi ha
quedat», sinó que ha dissolt les petites morts de la nostra condició humana, i la
«Germana mort natural» de sant Francesc. Celebrem la vida!
I aquest missatge que rebem del Ressuscitat no ens el podem apropiar, sinó que
l’hem de compartir amb tots els homes i les dones que viuen en «les Galilees» del
nostre món, és a dir, en els països que, més enllà de Jerusalem, o de Roma, o de la
vella Europa cristiana (i per tornar a cristianitzar!), necessiten rebre la millor Bona
Notícia: la mort, amb tots els seus fantasmes de tristesa, frustració humana, pecat
i sense sentit, ha estat vençuda. Celebrem la Vida!
L’Evangeli de Marc s’inicia, en el seu primer capítol i verset, així: «Comença
l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu». Després de la resurrecció podríem
escriure aquest suggerent i responsable verset: «Segueix l’Evangeli de Jesús... I ara,
sota la nostra responsabilitat, amb la força de l’Esperit de Jesús.»

© Vida Creixent
Rivadeneyra 6, 6è - 08002 Barcelona
Tel. 93 412 21 20
info@vidacreixent.org
www.vidacreixent.org
Secretaria: Tardes de 17.00 a 19.00 hores
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(València, 302. Tel. 934 880 590).
Espectacle gratuït. Aforament limitat

Passejades

La Barcelona patriòtica
En el transcurs d’aquesta ruta,
assistirem a episodis dramàtics, heroics,
esperançadors o tristos de la nostra
història. De la mà de personatges com
Roger de Llúria, Rafael de Casanova,
Exposicions
Pau Claris, el general Moragues i altres,
Torres i gratacels. De Babel a Dubai
reviurem pàgines de la nostra història.
L’exposició ens porta a fer un recorregut Dissabte 16 de juny
per la història de la construcció de
Horari: 9.00 h
torres i gratacels partint del mite
Centre Cultural La Casa Elizalde
de la torre de Babel.
(València, 302. Tel. 934 880 590)
Del 20 de juny fins al 9 de setembre
Preu: 9,75 €
Horari: de dilluns a divendres de
10.00 a 20.00 h.
Dissabtes, diumenges i festius,
Xerrades
de 10.00 a 21.00 h
CaixaFòrum (av. de Francesc Ferrer i
Actualitat cultural i religiosa del mes.
Guàrdia, 6-8. Tel. 934 768 600).
A càrrec de Montserrat Esteve,
Entrada gratuïta
periodista i guionista del programa de
TV3, Signes del Temps.
Dilluns, dia 18 de juny
Horari: 19.00 h
Música
Fundació Joan Maragall.
Paisatges, contrapunt i virtuosisme.
Auditori (València, 244)
A càrrec d’Isaac Friedhoff (piano)
Recital de piano amb obres del
romanticisme, l’impressionisme i de
compositors del s. XX.
Dilluns dia 18 de juny
Horari: a les 20.30 h
Centre Cultural La Casa Elizalde
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Valors humans de...

Espai de reflexió i silenci

Ha d’obrir un altre hospital, a la Cuesta de Gomérez. Es considera un innovador
en la manera d’atendre els malalts i en la concepció del que ha de ser un hospital,
que fins llavors era només un «contenidor» on deixar els malalts, sense cura
addicional. La seva tasca atreu d’altres persones que volen imitar-lo; a partir de la
seva obra es crearà un orde religiós que prendrà el nom d’Orde Hospitalari de
Sant Joan de Déu. Un dels deixebles directes de Joan, Anton Martín, fundarà el
primer hospital de l’orde fora de Granada, a Madrid.

XXVI Trobada Interdiocesana a Montserrat

El 8 de març de 1550, als 55 anys, va morir a Granada, víctima d’una pulmonia
que havia contret quan es va llançar al Genil per salvar un jove que hi havia
caigut.
Va ésser beatificat per Urbà VIII l’1 de setembre de 1630 i canonitzat pel papa
Alexandre VIII el 16 d’octubre de 1690. És patró dels hospitals i malalts.
* * *
L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona és un hospital universitari especialitzat
en els camps de la pediatria, ginecologia i obstetrícia. És un centre de titularitat
privada concertat pel Servei Català de la Salut que pertany a l’Orde Hospitalari
dels Germans de Sant Joan de Déu, entitat religiosa que gestiona prop de 300
centres sanitaris arreu del món.
Narcís
Extret d’Internet

Acabem de celebrar i viure una experiència de fe força important, a Montserrat,
la XXVI Trobada Interdiocesana de Vida Creixent amb el lema: «Feliç tu que has
cregut»; benaurança d’Elisabet dedicada a Maria, la Mare de Déu.
D’entrada cal dir que s’ha de fer en dos dies per la nombrosa participació, al voltant
de mil persones. I això a Montserrat, un lloc tan emblemàtic és ja tot un testimoni.
Aquesta experiència de fe cristiana, la concretaria en tres moments de les dues
jornades. L’estona de pregària, al matí, com a preparació al cant de la Salve i al
Virolai. Ha estat tot un signe de pregària comunitària i de sentit universal, per la
quantitat de gent d’altres països que s’interessaven per la nostra pregària a partir
del llibret editat per aquesta ocasió.
Un altre moment a destacar de la trobada, el dinar de germanor, sentir-nos tots
germans al voltant d’unes taules molt ben parades, tots amb el mateix menú; el
clima de bona convivència i de bona organització que es constatava amb l’ordre i
les converses animades en totes les taules. Un resum de tots aquests valors de
l’àpat va ser acabar-lo amb el cant de l’Himne de Vida Creixent.
I finalment, el moment culminant i conclusiu de la Jornada, va ser la celebració
de l’Eucaristia a la Basílica del Monestir de Montserrat, a la tarda, presidides el
primer dia pel Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, i el segon pel Sr.
Arquebisbe de Tarragona. Té tot un sentit de diocesanitat i de comunió amb la
jerarquia, com a caps i pastors de les esglésies locals. I és per damunt de tot el
sentit d’acció de gràcies per tants i tants favors rebuts del Senyor.
Acabo, exhortant-vos a donar gràcies per aquesta jornada, com a expressió de la
nostra fe. Per molts anys i felicitats a tots els que heu tingut el goig de viure
aquesta experiència i també una invitació a tots a participar en aquests actes que
manifesten la dinàmica del nostre Moviment «Vida Creixent».
Miquel Bada, pvre. consiliari diocesà

Temari proper curs

Hospital de Sant Joan de Déu a Barcelona
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El temari del proper curs serà un resum del llibre AGAFATS DE LA MÀ, del
bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull. Molt amablement, i per la
seva estimació pel nostre moviment, es brindà a preparar-lo per Vida Creixent,
tot i el moltíssim treball que té encomanat. Va agafar el compromís d’adaptar-lo
al format que tradicionalment prepara Vida Creixent. Estem molt agraïts a la seva
inestimable col·laboració i estimació que tantes vegades ha demostrat.
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Col·laboracions

Valors humans de...

XIV Jornada d’Apostolat Seglar
Celebració de la Diada de l’Apostolat Seglar

Joan de Déu (1495-1550)

El dissabte 12 de maig de 2012 al Seminari Conciliar de Barcelona se celebrà la
XIV Jornada d’Apostolat Seglar entorn el tema de la Nova Evangelització i la
responsabilitat laïcal en aquesta missió de l’Església. Organitzada per la Delegació
d’Apostolat Seglar de l’Arquebisbat de Barcelona hi van assistir més de 70
persones de diversos moviments, associacions, entitats i parròquies.
Aquesta Jornada, situada en el marc del treball proposat per la delegació durant
tot aquest curs 2011-12, ha volgut oferir un espai de reflexió i diàleg per
aprofundir en «L’Anunci de Jesucrist als qui no el coneixen», amb paraules
de l’actual Pla Pastoral Diocesà: «Convé molt que prenguem consciència del nostre
compromís baptismal, que ens fa evangelitzadors i apòstols allà on ens trobem.»
La secularització i el pluralisme religiós de la nostra societat ens situa a cadascú
de nosaltres i a les nostres comunitats davant de grans reptes. Aprendre a llegir
el que vivim quotidianament, situar-nos des de la nostra fe davant el canvi de
context, saber fer Església en aquestes noves coordenades, ens urgeix a caminar
oberts a l’esperit, i trobar modus valents i decidits de donar testimoni de
l’Evangeli.
Els laics/ques compartim quotidianament les experiències antropològiques de
l’home i la dona d’avui, moments on ens formulem preguntes pel sentit de la
vida, la recerca per la solidaritat i la justícia, la preocupació per la salvaguarda del
planeta...
L’anunci de la Bona Notícia de Jesucrist en la nostra societat passa per aquestes
situacions. Ens ho trobem en la família, en el treball i en les relacions humanes
que establim al nostre entorn.
És per això que la jornada tenia una triple pretensió:
• Desvetllar persones amb carisma per al servei de la Nova Evangelització.
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Batejat com a Joao Cidade Duarte, va néixer a Montemor-oNovo, Portugal, al si d’una família humil. Amb deu anys, es va
instal·lar a Oropesa (Toledo), a casa de Francisco Cid Mayoral,
a qui servia com a pastor. Als 27 anys es va allistar a l’exèrcit de
Carles I d’Espanya, a infanteria, sota el comandament de Juan
Ferruz, i participà a la defensa d’Ondarribia contra els francesos.
El 1532 va combatre amb les tropes del comte d’Oropesa al
setge de Viena, contra Solimà I.
Va tornar a Espanya per la costa gallega i va visitar Portugal, on trobà que els seus
pares havien mort. Anà a Andalusia i, passant per Gibraltar, va embarcar per anar
a l’Àfrica. Al vaixell, és contractat com a servent per Almeida, cavaller que amb la
seva muller i quatre filles partia cap a Ceuta. A Ceuta varen caure tots malalts i
van exhaurir els seus cabals, van demanar ajuda a Joao Cidade, que, mogut per la
compassió, va començar a treballar en la construcció de les muralles de la ciutat,
destinant-ne el salari a la família Almeida.
En tornar, s’instal·la a Gibraltar, on es fa venedor ambulant de llibres, i estampes i
impresos de canya i cordill. Marxa a Granada i, en 1538, obre una llibreria a la
Puerta de Elvira, on comença el seu contacte amb els llibres de temàtica religiosa.
El 20 de gener de 1539, mentre sent un sermó de sant Joan d’Àvila a l’ermita de
los Mártires, va convertir-se: commogut pel que havia sentit, decideix renunciar al
seu estil de vida. Se’n desfà dels llibres que venia i, deixat, comença a pidolar per
la ciutat; es comporta com un foll i els nens se’n burlen, fins que és tancat a
l’Hospital Real, com a boig. A l’hospital coneix com viuen els malalts i pidolaires
i medita sobre la seva existència.
En sortir, demana consell a Joan d’Àvila i aquest el fa fer un pelegrinatge al santuari
de Guadalupe (Cáceres). Un cop allí, i als peus de la Mare de Déu, promet dedicar
la seva vida al servei dels pobres, malalts i necessitats del món. Torna a Granada
a la tardor i comença a treballar en el que s’havia proposat. Treballa i demana
almoina per obtenir recursos, que fa servir per atendre els necessitats. Al
començament Joan fa servir les cases de gent generosa per acollir temporalment els
malalts, però aviat lloga una casa, al carrer Lucena, que fa servir com a hospital.
La seva fama creix a la ciutat i comença a ésser anomenat Joan de Déu.
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XXVI Trobada Interdiocesana del Moviment
de Vida Creixent

• Continuar avançant en el coneixement mutu dels moviments laïcals,
associacions i entitats, amb presència conjunta del laïcat a la diòcesi.

Els dies 16 i 17 de maig vàrem anar a Montserrat gent de les diferents diòcesis de
Catalunya, Andorra i les Illes: Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Menorca, Sant
Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic. En total en
els dos dies vàrem pujar a Montserrat un miler de persones del Moviment cristià
de Vida Creixent. Vam anar-hi en pelegrinatge, per agrair a la Mare de Déu el seu
acolliment i suport en tots els esdeveniments de les nostres vides, agradables i
desagradables. Els dies van ser típics de primavera, variables, nuvolats i també
emboirats. Ens hi vam aplegar sota el lema montserratí per aquest any de «Feliç tu
que has cregut» i que ens convida a una profunda reflexió sobre què ens demana a
cadascú de nosaltres el ser seguidors de Jesús i a quina felicitat ens té destinats.
Els dies van ser atapeïts amb els desplaçaments des de cada diòcesi, arribada a
Montserrat, visites a la Mare de Déu, acolliment a la basílica, pregàries, la Salve i
el Virolai per l’escolania, l’anada al restaurant, el dinar de germanor i el cant de
l’himne de Vida Creixent com a final, el retorn a la basílica per l’Eucaristia, el dia
16 presidida pel cardenal arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach i
una dotzena de consiliaris dels bisbats de Lleida, Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat i Terrassa i el dia 17 presidida per l’arquebisbe de Tarragona, Mons.
Jaume Pujol i Balcells i vint-i-cinc consiliaris dels bisbats de Girona, Solsona,
Tarragona, Tortosa, Urgell i Vic. Una vegada acabada l’Eucaristia amb el cant del
Virolai anàrem cap els autocars tot passejant i comprant alguns records i després
el retorn a les diferents diòcesis.

• Treballar en el compromís laïcal de la Nova Evangelització.
La jornada s’inicià a les 9.45 h amb una pregària d’invocació a l’Esperit per passar
seguidament a la ponència sobre: Nova Evangelització, a càrrec de Mn. Xavier
Morlans.
Després d’un petit descans vàrem tenir una sessió pràctica de testimonis creients
i de diàlegs virtuals entre creients i no creients.
Vàrem acabar amb la celebració de la Diada d’Apostolat Seglar amb una Mostra
de primer anunci cristià a través de la cançó.
El final de la jornada va tenir un to més lúdic i de celebració de la Diada
d’Apostolat Seglar, plantejant ja les línies que la delegació haurà de tenir presents
per l’any vinent, acollint positivament en la sala la proposta d’iniciar una Escola
diocesana d’evangelització.
A les 14.00 h vàrem cloure un matí de treball i celebració del laïcat diocesà.
Anna Almuni
Delegada d’Apostolat Seglar

Van ser dos dies per agrair a la Mare de Déu i al Senyor el poder gaudir tots junts
d’aquestes trobades, que ens omplen de fe i esperança per continuar la nostra
tasca d’enfortir el nostre moviment. Per anar creixent en l’amistat, l’espiritualitat i
l’apostolat, aprofundint en el coneixement de l’Evangeli i així poder continuar
sent útils a l’Església i a la societat.
Moltes gràcies a tots els que van participar en la trobada de pelegrinatge i
germanor i també a tots els que van col·laborar en els serveis que se’ls va demanar.
Gràcies a tots les jornades van transcórrer amb ordre i sense incidències greus.
Seria bo que tots féssim ressò de l’experiència viscuda per comunicar-ho als que
no han pogut participar-hi.
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XXVI Trobada interdiocesana a Montserrat
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