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NOVES DE FAMÍLIA 

 
8.5.10. La Torre de Claramunt. A la residència de les Germanes Dominiques de la 
Presentació , celebració festiva, junt amb d’altres comunitats religioses, pels 15 anys de 
presència d’aquestes Germanes a la població. A la parròquia el delegat va celebrar una 
eucaristia d’acció de gràcies pel camí seguit després de la invitació de Joan Enric Vives, 
aleshores bisbe auxiliar de Barcelona. 
 
9.5.10. Montserrat. Més de mig miler de persones, la majoria germanes dominiques de 
tot Catalunya, van assistir a la benedicció de l'escultura dedicada a Sant Francesc 
Coll  (Gombrèn 1812-Vic 1875). El monòlit, que s'ha ubicat al camí de Sant Miquel, en 
commemoració de la canonització del que era conegut com a pare Coll, fundador de les 
Dominiques de l'Anunciata i vicari de les parròquies d'Artés i de Moià. 
 
20.5.10. Montserrat. Al monestir de Sant Benet, celebració del 5è Aniversari de la 
Federació Catalana de les monges benedictines . Conformen aquesta federació els 
monestirs de Sant Benet (Dant Feliu), Sant Daniel (Girona), Sant Pere de les Puelles 
(Barcelona), Santuari de Puiggraciós (Barcelona) i Manacor (Mallorca). La primera part 
del matí, a tra[es de diversos ponents, va ser dedicada a reflexionar sobre el tema: “Des 
don som, vers on anem” Va ser una trobada de reflexió, pregària i festa.. Va presidir 
l’eucaristia l’assistent de la federació, el P. Sebastià Bardolet, OSB, junt amb el delegat 
el P. Josep Roca, S.F.  
 
30.5.10. Jornada pro orantibus. El lema d’enguany és “VENIU, ADORADORS. La 
Vida contemplativa. Cenacle eucarístic. S’ha enviat a les parròquies, centres de culte i 
cases religioses el cartell editat per la URC amb una carta de presentació. 
 
1.7.10. El Consell General dels Germans de Sant Gabriel ha nomenat el G. Ángel 
Llana Obeso  provincial d’Espanya per un període de tres anys (2010-2013). Va néixer 
a Celorio de Llanes (Astúries). Tot i que la Congregació és de caràcter laïcal, alguns 
religiosos han estat ordenats sacerdots. El G. Ángel n’és un. La seva acció apostòlica 
s’ha desenvolupat, essencialment, a les escoles que la Institució té a Espanya, animant 
la pastoral i impartint, principalment, l’ensenyament de la Religió. Va passar cinc anys 
de missioner a Bogotà (Colòmbia).  
Els Germans de Sant Gabriel van ser fundats per Sant Luis Mª Grignon de Montfort. 
Van arribar a Espanya el 1903, exiliats per la llei de Combes. Es van instal·lar a Girona 
ciutat. Ara dirigeixen cinc escoles a Catalunya, entre elles el Col·legi Modolell de 
Viladecans. 
 
11.7.10. Montserrat. Al monestir de Sant Benet, professió monàstica solemne de la 
Gna. Enriqueta Guarch i Yanes . Va néixer a Palma de Mallorca, el dia 23 de setembre 
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de 1948. Va entrar al monestir el dia 18 de febrer de 2005. Va començar el noviciat el 
dia 11 de juliol del mateix 2005. Va fer la professió temporal el dia 11 de juliol de 2007. 
És mestra. Ha estat responsable del rebost, de la roberia negra i actualment 
responsable del taller de ceràmica. 
 
12-22.7.10. Al monestir mercedari de "El Olivar" (Estercuel), capítol provincial de les 
Gnes. Mercedàries, amb el lema "Llamadas a vivir el sueño profético de Lutgarda". Lutgarda 
Mas i Mateu és la fundadora de l’Institut. L'equip provincial va quedar format per: Mª Teresa 
Caballero Jiménez , superiora provincial; i les conselleres provincials: Mª Luisa Melero Gracia, 
Mª Antònia Torres Larios, Mª Concepción Fernández Fuentes, i Mª Sol Puente Gómez. 
 
7.8.10. Monestir de Montserrat. 75è aniversari de la professió monàstica del P. 
Alexandre (Lluís) M. Olivar Daydí . Va néixer el 1919 a Barcelona i és llicenciat en 
Teologia. Va entrar al Monestir de Montserrat el 29 de juliol de 1934 i va fer la professió 
solemne el 27 d’agost de 1940. El 9 d’agost de 1942 va ser ordenat sacerdot. Del 1936 
al 1939, realitzà els estudis eclesiàstics a les abadies de Maria Laach i Maredsous, 
etapa que va ser decisiva per a la seva vida científica en els camps de la patrística i la 
litúrgia. De 1946 a 1953 va dirigir la Biblioteca de Montserrat, de la qual ha publicat els 
catàlegs dels incunables, dels manuscrits i dels manuscrits litúrgics, especialment de 
l’antiga litúrgia catalano-narbonesa. L’any 1965 va ser organitzador i secretari del II 
Congrés Litúrgic de Montserrat. És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de les 
Bones Lletres de Barcelona. 
 El P Alexandre Olivar és conegut internacionalment per l’edició de sermons de 
sant Pere Crisòleg, publicada entre els anys1975 i 1982 en la prestigiosa col·lecció del 
Corpus Christianorum.  
 En la mateixa eucaristia va fer la primera professió el G. Antón Gordillo , el qual 
va néixer a Barcelona el 5 d’abril de 1965. És doctor en Enginyeria Industrial per la 
UPC, d’on va ser professor. 
 
15.8.10. Vilafranca del Penedès. Al monestir de la mare de Déu del Carme, professió 
monàstica solemne de la Gna. Angeline Mbatha Soja . 
 

5.9.10. Roma. Ha estat elegit mestre de l’Orde de Predicadors (Dominics) el sacerdot 
francès Bruno Cadoré  al capítol general que va inaugurar-se el 31 d’agost. Es 
converteix així en el successor número 86 de sant Domènec de Guzmán. 

Bruno Cadoré, nascut el 1954 de mare francesa i de pare oriünd de l’illa de la Martinica, 
abans d’ingressar a l’orde, era un prestigiós metge investigador a Estrasburg. 
Especialitzat en ètica biomèdica, ha estat director del Centre d’Ética Mèdica de l’Institut 
Catòlic de Lille, a França. D’aquest període té quaranta publicacions mèdiques. Des de 
l’any 2008, es membre del Consell Nacional francès de la SIDA. Ha estat president de la 
IEOP (Conferencia de Provincials d’Europa). 
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7.9.10. Vilafranca del Penedès. Al monestir de la Mare de Déu del Carme, el Delegat 
s’entrevista amb el P. Josef Jancat, O. Cam., procurador general y delegat general per a 
les monges carmelites, junt amb el seu acompanyant el P. Raul Muravi, conseller 
general de l’Orde. 
 
20.10.10. Barcelona. Al monestir de benedictines de Sant Pere de les Puelles, trobada 
de monges en representació dels monestirs de la Província Eclesiàstica de Barcelona, 
per tal d’homenatjar Mn. Josep A. Arenas , amb motiu del 50è aniversari de la seva 
ordenació sacerdotal. Després de compartir diverses experiències, es va fer una sentida 
celebració de l’Eucaristia. 
 
6.11.10. Sant Feliu de Llobregat. Celebració del 50è aniversari de la professió religiosa 
de la Gna. Carme Aznar Montins  (Barcelona, 1937). La seva vida ha estat vinculada 
des de la infantesa a l’Institut de Mercedàries Missioneres de Barcelona, car va néixer al 
carrer Sant Gervasi de Cassoles, i va assistir al Col·legi de la Mercè. Amb poc més de 
20 anys, iniciava com a religiosa mercedària una història d’amor plena de vitalitat, 
actualment com a superiora de la comunitat d’infermeria del carrer Brugarolas. Ha 
exercit el carisma de l’apostolat de l’educació i l’alliberament de captius en diverses 
comunitats de Catalunya (Barcelona, Martorell, Sant Feliu de Llobregat), Espanya 
(Sevilla i Madrid) i Veneçuela. 
 
 
15.11.10. Sant Feliu de Llobregat. El Sr. Bisbe rep la comunicació de la superiora 
general de les Germanes Josefines de la Caritat que la comunitat de Martorell deixa la 
seva presència a l’hospital. 
 
 
21.11.10. 150è Aniversari de la fundació de les Gnes. Mercedà ries Missioneres , per 
Lutgarda Mas i Mateu, que va veure la necessitat de la restauració de la branca 
femenina de l’Orde de la Mercè que havia fundat Santa Maria de Cervelló al segle XIII.   
El 21 de novembre de 1860, festa de la Presentació, les primeres germanes van vestir 
l’hàbit de la Mercè. 
 
26.11.10. Barcelona. Al palau episcopal, cloenda del procés diocesà per a la beatificació 
de 16 presumptes màrtirs, dels quals 13 religiosos i religioses. En aquesta causa hi ha 
16 persones: nou religiosos de la congregació de Sant Pere ad Vincula, tres laics 
col·laboradors d’aquesta congregació que varen acollir a les seves vivendes els 
religiosos durant la persecució dels anys 1936-1939. També hi ha inclosa en aquesta 
causa una religiosa de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors i tres religioses 
de les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor. 
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Han presidit l’acte el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, 
acompanyat dels membres del tribunal que han instruït la causa durant els darrers 3 
anys. Després de realitzar tots els tràmits prescrits, han pronunciat unes paraules el P. 
Benjamín García Paíno, superior general de la congregació de Sant Pere ad Vincula; la 
germana Sagrario del Campo Herrero, superiora general de les Franciscanes dels 
Sagrats Cors i Belkis Roman, superiora general de les Caputxines de la Mare del Diví 
Pastor. Ha pronunciat unes paraules finals el cardenal Lluís Martínez Sistach remarcant 
que l’any 2010 ha estat especialment un any de gràcia per l’arquebisbat de Barcelona 
Han quedat responsabilitzats de portar les caixes del procés, que té 5.190 pàgines, a 
Roma, el postulador, P. Benjamín García Paíno i dues vicepostuladores que són: Maria 
de los Angeles Maeso Escudero, de les Franciscanes dels Sagrats Cors i Purificación 
Robledo Zorrilla, de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor.  
 
11.12.10. Sant Feliu de Llobregat. Se celebrà, a la Casa de l’Església Trobada-recés 
d’Advent de la Vida Consagrada. Hi participaren uns 70 religiosos/es del nostre 
Bisbat. Dirigí el recés el P. Bernabé Dalmau , monjo de Montserrat, sota el títol: “El 
religiós, la persona que no pot sinó beneir”. A partir de textos bíblics, desenvolupà la 
reflexió en cinc apartats: Què vol dir beneir; les benediccions a la Bíblia, origen de la 
nostra capacitat de beneir; Jesucrist, benedicció del Pare per a la humanitat; Beneïts en 
el Beneït; Dimensions de la nostra benedicció. En aquest darrer apartat, glossant el text 
de Nm 22.23, assenyalà algunes pistes de compromís en sintonia amb l’objectiu 
diocesà. 
 
27.12.10. Begues. Al Centre d’Espiritualitat Josep Manyanet, s’inicia el XIIè Capítol 
General dels Fills de la Sagrada Família , sota el lema: “Missatgers de la Bona Notícia de 
Natzaret”. Hi participen 38 representants dels religiosos de la Congregació: Espanya (16), 
Itàlia (5), USA (3), Argentina (2), Colòmbia (5), Mèxic, (2), Brasil (3) i Veneçuela (2). 
Després d’un any de preparació i estudi dels diferents temes relacionats amb el carisma 
i la pastoral propis, s’aprofundeix en la renovació de la vida personal i 
comunitària, així com l’activitat apostòlica i evangelitzadora. Dins aquest Capítol 
General seran elegits els càrrecs de govern per al proper sexenni. 

 


