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Per fi, ja estem a temps Pasqual !!!!
Editorial

Aquest crit de joia, per als cristians hauria de ser un crit
habitual, després d’una Quaresma de reflexió, meditant
la paraula de Déu, fent accions de misericòrdia, sacrificis
personals i sobretot, reconciliar-nos amb Déu i els
germans. Veiem que fora del nostre cercle de “confort” i
ho poso entre cometes, ja que entenc com a confort per
a nosaltres els SS. CC., el grup, el centre, la parròquia i
en alguns casos la família; no té cap sentit.
El crit més normal que podem sentir aquests dies, és: Ja
arriben les vacances de Setmana Santa! Per això, quan
parlem, amb els parents, amics, companys de feina,
veïns, ... de les nostres activitats d’aquests dies, ens
adonem o ens sentim, que nosaltres som els estranys,
els que fem coses que no són normals per a la gent en
general.
Si analitzem que és “normal” de fer aquests dies de
Setmana Santa, possiblement per a molts de nosaltres
seria, assistir a les celebracions o oficis de la parròquia,
anar a la Pasqua Familiar, fer de monitor/a, cuiner/a,
transportista, ... de la Pasqua Jove de Castellnou de
Bages, prepara les activitats de la Pasqua Urbana, per
als grups de fe de la parròquia, animar amb la música
les activitats d’aquests dies i un interminable, etcètera
de serveis, que seria molt llarg d’enumerar.
Per altra banda, també pot ser “normal” de fer aquests
dies, altres coses que per a la majoria de gent,
segurament són més acceptades de “normals” sense
que et mirin de manera estranya. En els ambients de
treball, veïnatge, família, trobem altres activitats, alienes
al món religiós, respectables no faltaria més, amb la
finalitat de gaudir i descansar.
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Totes les opcions són vàlides, però nosaltres els SS.CC.
no podem oblidar que aquests dies commemorarem
l‘esdeveniment més important de la nostra fe, la
Resurrecció de Jesucrist. Agafeu l’opció que més us
agradi, però siguem coherents amb el nostre carisma
salesià, celebrem la Pasqua amb alegria, al costat dels
nostres germans/es salesians/es, acompanyats de M.
Auxiliadora i D. Bosco. Bona Pasqua per a tots!

Albert Franch i Martínez
Coordinador Provincial
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Ejercicis espirituals Salesians Cooperadors i Llars Don Bosco

Els dies 15, 16 i 17 de gener, els Salesians Cooperadors i Llars Don Bosco, de la nostra província,
vam tenir els ja habituals Exercicis Espirituals, a la casa de Poblet.
Tema “MARIA COMPANYA DE CAMÍ. En silenci escoltem la paraula de Déu, assaborim-la,
guardemla i encarnem-la ara i aquí.”
Predicats per Mª Isabel Espinosa (FMA)
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♡

Celebracions de Don Bosco

Grup de Salesians Cooperadors del centre M.Mazzarello
El passat 28 de gener, el nostre grup va celebrar la festa de D.
Bosco, en el nostre centre amb la comunitat de les salesianes de la
comunitat Santa Dorotea de Barcelona Sarrià.
En aquesta ocasió ens han acompanyat també el salesians
cooperadors de Sepúlveda que van rebre amb molta joia y afecte.
La festa va començar amb la celebració de L'Eucaristia que va
presidir el nostre germà cooperador Joan Villegas i a la que van
participar amb tota la comunitat de salesianes de santa Dorotea.
Acte seguit, van compartir el sopar amb molta alegria i en un
ambient de germanor , varem compartir també els nostres projectes
i altres aspectes de la nostra vida. Es un dia, i en especial, una experiència que recordarem amb
molt de goig i que esperem tornar a repetir.
Una mica mes endavant, concretament aquets any el 4 de juny, ens trobarem també, com ja
comença a ser tradicional al voltant de la festa de maria Auxiliadora, amb els nostres veïns del
Centre San Joan Bosco per pregar junts, posar-nos al dia de les novetats i sobre tot créixer en el
sentit de família i fraternitat.

Dinar de la Família Salesiana de Sabadell
!

Com a colofó a la celebració de la festivitat de Don Bosco i
tancament del Bicentenari, la Família Salesiana de Sabadell va
fer el seu habitual dinar de germanor.
!

!
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Visita del Consejo Provincial al Centro Local de Huesca

El pasado sábado 13 de febrero, parte del
Consejo Provincial visitó a los Salesianos
Cooperadores del Centro Local de Huesca.
En un cordial ambiente de trabajo y familia,
los Salesianos Cooperadores de dicho
Centro, compartieron con los miembros del
Consejo Provincial su realidad cotidiana, sus
múltiples campos de misión en los que están
implicados desde su vocación salesiana y
sus proyectos de futuro.

Uno de estos proyectos, es terminar de
madurar la opción de la promesa como
SSCC, por parte de cinco de sus miembros,
actualmente en un grupo de formación.
Huesca, un Centro lleno de vida al más
puro estilo Salesiano, dentro de nuestra
Provincia.
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Apostolat Seglar

Trobada de Catalunya

!

!
!
Celebració a Barcelona de la jornada de l’Apostolat Seglar de Catalunya,
que sempre compta amb representació del Salesians Cooperadors de la
nostra Provincia

Segona trobada de Barcelona
El dilluns 15 de febrer es va celebrar la segona trobada de la
Delegació d'Apostolat seglar, amb representació del Salesians
Cooperadors de la nostra Provincia.
La jornada va ser marcada per la crida del Papa Francesc a ser
tendresa i misericòrdia a nivell personal, i a ser-ho també com a
Església. Ens convida a ser Evangeli per a tota la humanitat i fer
arribar la Bona Notícia de Jesús a tots els racons del món.
La Delegació d'Apostolat Seglar té l'encàrrec del Sr. Cardenal, de
promoure a l'Arxidiòcesi un laïcat adult que incideixi en els diversos
ambients i àmbits específics de la societat i de potenciar la
corresponsabilitat laïcal com a component teològic i pastoral de
l'evangelització , feina prioritària de l'Esglèsia diocesana.

!
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Estem a l’any de la Misericòrdia

no només a sobreviure sinó a viure amb
dignitat, un viure que humanitzi.

Ja és de tots conegut que aquest any 2016 és
un any jubilar, un any sant, dedicat a la
misericòrdia.
El Papa Francesc, ja l’any passat, per Pasqua,
ens va sorprendre convocant el Jubileu de la
Misericòrdia. Per què? Ens vol acompanyar,
guiar, al cor mateix de l’experiència cristiana.
Jesús és el rostre de la misericòrdia del Pare:
“amb la seva paraula, amb els seus gestos,
amb tota la seva persona, revela la misericòrdia
de Déu” (n. 1) Amb aquesta frase ens podem
adonar que “la misericòrdia és el fonament que
sosté la vida de l’Església” (n. 10) .

Ja Sant Pau, quan escriu als cristians d’Efes els
diu i ens diu: “Sigueu imitadors del Pare” (Ef. 5,
1); i Lluc ens diu també “ Sigueu
misericordiosos com ho és el Pare del cel” (Lc.
6, 36). I Joan encara és més dràstic: “Ningú no
pot estimar Déu si no estima al seu proïsme” i
també: “Qui diu que estima Déu i no estima al
proïsme, és un mentider” (1 Jo. 4,20-21)
Només l’amor i la misericòrdia seran decisius
en el moment final, el moment de trobar-nos
cara a cara amb Déu misericordiós perquè... en
el pobres i necessitats s’hi fa present Déu
mateix (cf. Mt. 25, 31-46)
Tant debò el nostre entorn es vagi omplint de la
misericòrdia de Déu que nosaltres anem
escampant dia a dia.

En poques paraules el Papa Francesc ens
demana que cada un de nosaltres contemplem
el rostre misericordiós de Déu i així puguem ser
testimonis i instruments de la tendresa de Déu
per a la humanitat.
Estem cridats a despertar la nostra consciencia
una mica adormida per la indiferència que ens
envolta, a redescobrir aquesta misericòrdia del
Pare, a celebrar-la, acostant-nos al Sagrament
de la reconciliació, que és el sagrament per
excel!lència de la misericòrdia de Déu.
La Misericòrdia va més enllà de la justícia; es
tracta de ser sensibles davant la misèria que
ens envolta , evitar el fer-nos els sords i els
cecs davant de les necessitats que sabem que
hi ha, tant corporals com espirituals. El que
anomenem “caritat cristiana” requereix un
compromís integral, un donar resposta a les
variades manifestacions de pobresa per ajudar

Montserrat Domenech (FMA)
Delegada dels SSCC de la Provincia
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Buenas noches de la Madre Ivonne
BUENAS NOCHES DE MADRE GENERAL, SOR YVONNE REUNGOAT FMA
AL CONSEJO MUNDIAL DE LA ASOCIACIÓN DE SALESIANOS
COOPERADORES
19 FEBRERO 2016 EN ROMA
“EL abrazo misericordioso del Padre”

Este es un encuentro profético, que sea posible
congregar a 12 personas de 5 continentes,
podemos comprenderlo aún en distintos
idiomas. Lograr construir juntos una
programación que se vivirá en todos lados.
Cuando nos encontramos como Familia
Salesiana es como hacer las relaciones con la
ONU.
Con espíritu común, un carisma común, este es
la unión y es más fuerte que las diferencias, y
esto
es un signo del Espíritu Santo.
Cuando volveremos a nuestras tierras no
regresaremos igual porque hemos abierto el
horizonte, una experiencia de compartir que
cambia el corazón y cuando estemos en
nuestra tierra nos encontraremos en relación
con todos, acompañando la Asociación con
espíritu universal, un horizonte que es al
mundo.
A partir de ahora ya no somos hombres de una
sola tierra sino h y m del mundo y semilla de la
paz
en el mundo. Una visión profética de la
Asociación y nosotros somos quienes
animaremos su misión.
Admira el dinamismo y entusiasmo, el empeño
de poner los colores que Don Bosco comenzó,
porque a través de nosotros de la ASC se hace
actual para el mundo de hoy, en culturas
diversas. Don Bosco fue profético queriendo
incluir a los SSCC en la congregación, en ese
momento no fue posible, pero eso era la fuerza
que Don Bosco daba a los SSCC, por eso hay
una fuerza conjunta entre SDB, FMA y SSCC
además de toda la familia salesiana. Entre

nosotros debemos
realizar el sueño de
Don Bosco.
En este momento
estamos viviendo un
inicio que crea una
novedad en toda la
Asociación porque el
Señor ha elegido a
cada uno para
coordinar a cada
región, es un mandato
y confianza. Nace una
nueva esperanza, expectativa que están
buscando de concretar.
El Espíritu Santo nos está acompañando para
el crecimiento de la Asociación, la fidelidad al
carisma.
El Carisma salesiano tiene una gran energía,
que continuamente hace renacer algo nueve
que nos
enriquece, nos viene de adentro y compartido
es dónde crece. Y más compartido, más crece.
Una
responsabilidad la que tenemos de contagiar
este don a muchas personas. Hay muchos
laicos que
encuentran una resonancia en el Espíritu
Salesiano, laicos, sacerdotes, obispo, el Papa.
El carisma
tiene una fuerza de contacto muy fuerte, aún
para aquellos que están en contra de la Iglesia.
Don
Bosco pasa y nosotros somos hoy Don Bosco,
por eso tenemos una gran responsabilidad en
el mundo en las situaciones donde estamos, en
el trabajo, de la sociedad, en las familias, en la
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Iglesia en todas las relaciones que tenemos. Yo
los motivo a hacer las vocaciones de los SSCC,
de hablarlas, de invitarlas, porque está hecha
para crecer, a partir de los jóvenes del MJS, a
tantos educadores del ambiente salesiano o no,
padres y madres de familia, que pueden al
conocer este carisma puedan sentir la llamada.
Un centro vivo de SSCC tiene que contagiar,
porque el grupo contagia y transmite más que
uno. La vida color salesiana, la espiritualidad
salesiana puede ser una irradiación en el
mundo. Yo veo que va creciendo, más en
algunos lados, pero en todos lados puede
crecer y es importante hacernos visibles como
SSCC porque participamos de la vida de la
iglesia en aquello que existe, con un estilo.
Tenemos la responsabilidad de hacer presente
el carisma en el Iglesia.
Hay grupos actuales que tienen una gran
presencia en la Iglesia y los SSCC tenemos
todo para hacer lo mismo, expresando nuestro
don en la Iglesia y la sociedad, en los lugares
donde no está presente la Iglesia. Los motivo a
crecer en comunión y que se irradie en la
preocupación de los jóvenes que es común a
toda la Familia Salesiana, si somos salesianos
somos educadores porque lo tenemos adentro,
educadores para hacer crecer la vida, en tantas
necesidades, creando sinergia, es una realidad
en todo el mundo. Si pensamos que estamos
conectados en una única familia, asociación, es
una fuerza, pero si nos sentimos pequeños es
una fuerza de amor que transforma el mundo,
activando la atención de toda la sociedad sobre
la importancia de la educación de los jóvenes.
Dar la vida por la salvación de los jóvenes. En
la forma que son compartidos en nuestra vida,
una amenaza para los jóvenes es la guerra, la
pobreza.
Yo pienso que todos juntos podemos contribuir
a construir un poco la paz en el mundo, y en la
relación de la comunión, hacer ver a los
jóvenes que es posible construir un mundo de
paz. Hoy hicimos la peregrinación de la
misericordia, y como salesianos la vemos como
Jesús buen pastor, que se hace cercano, que
deja tocar su corazón , que se pone al frente y
anima y que así es signo del amor del Padre.
Y eso se traduce con la relación con los
jóvenes, las familias, las parroquias, el trabajo,
etc. Y tenemos delante de nosotros el Papa

Francisco que tiene algo de salesiano en su
corazón, él invita a crear puentes, relaciones,
dialogar entre las diferencias y Él da el ejemplo,
esta es una característica de la Familia
Salesiana, el sistema preventivo. Nos anima a
amar la vocación para poder comunicarla a los
demás. El Señor nos llama y nosotros somos
mediadores de su llamada a las vocaciones de
SSCC, SDB y FMA, es cuestión de comunión
entre todos y esto, es importante tenerlo
dentro. Porque nosotros hacemos lo que
tenemos dentro. Ser creativos, tener coraje,
camino de más energía para hacer frente a
situaciones difíciles encontrando caminos.
Tenemos muy cerca de María Auxiliadora, ella
nos invita a dar de más, a amar de más, y
también nos dice qué estamos haciendo bien,
que está contenta con nosotros, y una reunión
de estas, nos da la fuerza a cada uno de
nosotros para seguir adelante. La creatividad
viene de la oración, y ella nos enseña a
ponernos a la escucha del espíritu.
ÁNIMO y una buena tarea. Un buen camino
para el nuevo trienio, pues mañana se eligen
nuevos responsables para la secretaría y
administración del Consejo mundial.
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Celebració Pasqua familiar Ciutadella
Dissabte 2 d’abril. Nervis. Anàvem de viatge. Partíem de prest
cap a Ciutadella. En arribar a l’aeroport espiritual de Binitalaiot
ens van donar la targeta d’embarcament. Destí: La Misericòrdia!.
Com que feia estona que no ens havíem vist i enguany a més
em tingut sa sort de comptar amb una nova família, uns quants
jocs per rompre es gel i començar a viure la Pasqua familiar, la
pasqua de la resurrecció, de la llum.

El geocatching ens va fer moure per tot Binitalaiot. A partir
del seient de la nostra targeta d’embarcament vam fer dos
grups i mitjançant es whatsapp ens passaven la localització
dels objectes que havíem de trobar, corregudes, alegries, un
grup que es desorientava i se’n anava just a sa banda
contrària d’on estava l’objecte… ja sabeu qui sou, es ver?.
Uns dels moments forts va ser el Via Lucis a on en diferents
estacions vam repassar algunes de les obres de
misericòrdia. Dinàmiques senzilles com llegir una lectura, veure un vídeo o aprendre a trencar les
brides que ens encadenen al sofriment simplement dient: em perdones? I molts altres jocs ens van
anar ajudant a reflexionar sobre què podem fer i com ho podem fer i sobretot que no és tant difícil…
tots ho podem fer!.
Després de dinar ens vam encegar a fer un scrab book.
Com és costum a la pasqua familiar cada any ens
emportem un record. Enguany un llibre fet a mà per cada
família. Teles, cintes, botons, cartolines, segells,
ferratines… tot val per decorar!. Aquest llibre però té un
gran objectiu: Ha de ser omplert amb les obres de
misericòrdia que durant l’any (fins a la propera Pasqua)
cada família anirà fent.
L’Eucaristia no hi podia faltar, a la “sala de l’estufa” tots reunits vam celebrar ven salesianament
(música, cant, representacions, pregàries que sortien espontànies…) la nostra fe. Tot el que havíem
viscut ara s’expressava i es revivia, es compartia i celebrava.
Però tot viatge s’acaba; després d’un sopar compartit i valorar el que s’ha fet ens desitjàvem bona
nit, recollíem els tapinets i partíem ben plens d’energia amb l’esperança de retrobar-nos prest i tornar
a experimentar aquestes sensacions tan pol!lides, sinceres, naturals, espontànies, alegres; a on el
temps es retura, l’esperit s’omple i es cor s’engrandeix.
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La pregària de Taizé a Sarriá

Des del Centre de Don Bosco us volem explicar
la nostra experiència amb la pregària de Taizé,
que com sabeu fa anys que organitzem a la
parròquia de Maria Auxiliadora de Sarrià.
La pregària de Taizé a Sarrià va començar fa
uns quants anys... creiem recordar que amb
motiu de la primera Trobada Europea de Taizé
a Barcelona pels Nadals de l'any 1979. En
aquell moment no va ser una cosa dels
salesians cooperadors, perquè tot i que a
Sarrià hi havia salesians cooperadors,
l’epicentre de l’activitat juvenil era justament el
Centre Juvenil Sarrià (CJS). Amb motiu
d’aquella trobada de Nadal de Taizé, el CJS
amb la comunitat de salesians i la comunitat
cristiana que el rodejava i que també animava
l’anomenada “missa jove”, va acollir un bon
grapat de joves europeus. I després de la
trobada, i animats per com havia anat, es va
començar una pregària amb l’estil de Taizé amb
periodicitat mensual.
Des d’aquells temps, amb alguna intermitència,
que tot s’ha de dir, s'ha mantingut aquesta
pregària animada per diferents grups i
persones de l'àmbit de l'obra salesiana de
Sarrià. Va ser ara fa 15 anys, l'octubre de 2001,
que el grup de salesians cooperadors “Indiana”
de Sarrià va decidir fer-se’n responsable.
Aquesta decisió es va derivar d’una reflexió al
grup, sobre la pregària individual i de grup, i
sobre la nostra implicació i obertura envers el
nostre entorn. El grup de salesians
cooperadors “Indiana”, que en aquell moment
ens reuníem setmanalment, començàvem cada
setmana amb una pregària. Vàrem decidir
“externalitzar”, o obrir a altres, la nostra estona
de pregària de grup: així que, en comptes de
començar la nostra reunió amb la pregària la
faríem a la capella, l’anunciaríem i intentaríem
que fos participativa.

nosaltres li diem “de Taizé” tot i ser ben
conscients que no seguim fil per randa
l’heterodoxa pregària amb l’esquema que la
comunitat de Taizé proposa. A Sarrià li posem
una temàtica a cada pregària, i com que les
agrupem per trimestres, busquem un “fil
conductor” per a les pregàries d’un trimestre, o
fins i tot d’un curs. L’estructura de la pregària és
senzilla: una introducció i un cant, amb un text
inicial seguit d’un silenci, un altre cant i
l’evangeli i un silenci més llarg. Després del
silenci, és el moment de les pregàries i accions
de gràcies, que es continuen amb el parenostre
i un cant final.
I des de fa un parell d’any, compartim també la
pregària a través del nostre blog
www.prentemps.cat on trobareu el calendari i
un bon grapat de les pregàries fetes. Val la
pena dir que cada 15 dies tenim alguna
sorpresa, amb alguna persona nova que “ha
descobert” aquest espai de pregària per algun
conegut o cada vegada més a través de les
xarxes socials (ara també som a Twitter i
Facebook) o des del propi web de Taizé.
En definitiva, una pregària senzilla i
participativa, que ha anat més enllà dels
salesians cooperadors. Trenta minuts de
reflexió i pregària, de trobada comunitària, amb
Don Bosco, Mare Mazzarello i el Crist. Un
moment que el nostre grup vol compartir amb
altres persones i que ara hem volgut compartir
amb tota l’Associació.

Grup de salesians cooperadors “Indiana”
Centre Don Bosco

I dit i fet, a partir de l’any 2001, vàrem instaurar
aquesta pregària, amb estil de Taizé, cada 15
dies a la capella de Maria Auxiliadora de Sarrià.
Hi ha controvèrsia si aquesta pregària s’ha
d’anomenar “de Taizé” o “amb estil Taizé”...
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TROBADA AMB LA FAMÍLIA SALESIANA I LAICS
SANTUARI MARIA AUXILIADORA DE SARRIÀ (Barcelona)
12 de maig de 2016
19:00-21:00h
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Noticia desde el Centro SSCC de Huesca

El próximo sábado 14 de mayo, seis Cooperadores Salesianos
en formación del Centro de Huesca, harán la Promesa.
Estamos invitados a acompañarles en este paso tan importante,
en su vida Cristiana y Salesiana.
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SOR MANOLITA LÓPEZ MARTÍNEZ
"Adiós, desde el cielo pediré por todas", nos decía ayer cuando ya
con mucha dificultad para respirar, pero plenamente lúcida, rezaba
con nosotras Ave Marías a la Auxiliadora y hacía la señal de la
cruz. Y el Señor ya le ha concedido el gozo de vivir plenamente
feliz inmersa en su amor y su ternura de Padre-Madre.
Con la comunidad de Sabadell, que tanto la recuerda, con la de
Casablanca, que la ha cuidado con tanta cariño, con tantas personas
que la han querido, damos gracias a Dios por su vida y por todo lo
que de ella hemos recibido todos los años que ha compartido con
nosotras y rezamos para que el gozo de la Vida plena en Dios, sea
ya una realidad para ella.

♧

Esdeveniments familiars

Des de la publicació de l’últim butlletí s’han donat els següents
esdeveniments:

Us fem arribar una bona notícia!! El 06/03/16 va nèixer el
ALLEN fill del Carles i la Rosalyn germanet del Mateu, del centre de
Sabadell.
Ens han deixat per anar a la casa del Pare:
- Manolita López Martínez, FMA (24-02-2016)
Preguem per ells.
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