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Butlletí de

Salesians Cooperadors
i Llars Don Bosco

Donar
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Donar és un gran gest que ens honora i a la 
vegada fem un gran bé a les persones més 
necessitades. Em refereixo, naturalment, a 
l’aspecte material de donar, no en donar de tu 
mateix, el teu temps, la teva estimació, la teva 
intel!ligència, ... Ja fa uns dies que estem 
immersos en una onada de donacions de tots 
els estils  possibles, des dels mitjans de 
comunicació, ens bombardegen amb tota 
classe de propagandes per a despertar les 
nostres consciències i a la vegada ens donen 
les dades dels èxits aconseguits, fins i tot, amb 
rècords mundials. Això fa que, ens en orgulli’m 
de ser una societat tan generosa i solidaria. Tot 
això és  veritat, no seré jo qui ho critiqui, ni ho 
desmenteixi.

Però analitzem aquest fenomen, que potser per 
als cristians seria molt clar, ja que la caritat és 
un dels elements bàsic de tota comunitat 
cristiana. Sabem però, que no tots els que 
donen tenen aquestes  conviccions. La gent en 
general es mou per altres aspectes o valors, 
humans, solidaris, generosos, socials, ...; tots 
ells tan nobles i vàlids com els valors cristians. 
Anem més enllà, qui de tots els  que donem, 
som com la pobra viuda? (Mc 12,41-44 i Lc 21, 
1-4). “Diu l’evangeli de Marc: Jesús es va 
asseure davant la sala del tresor i mirava com 
la gent tirava diners. Molts rics hi tiraven molt. 
Llavors va arribar una viuda pobra que hi tirà 
dues petites monedes de coure. Jesús va cridar 
els seus deixebles i els digué: -Us asseguro 

que aquesta viuda pobra a tirat al tresor més 
que tots els altres. Tots han donat el que els 
sobrava; ella, en canvi, ha donat el que 
necessitava, tot el que posseïa, tot el que tenia 
per a viure”. Segurament no ho podríem 
c o n t e s t a r , j a q u e d e s c o n e i x e m l e s 
característiques i pensaments de cada u.

Bé, no vull tirar aigua al vi, qüestionar quins són 
els motius dels qui donem, només reflexiono 
amb veu alta i cada vegada penso que tenim 
massa coses, ens hem muntat unes  necessitats 
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que ens condicionen la vida i a la vegada malmetem els 
recursos naturals, pensem que la Terra és  nostra, però no 
és veritat només hi som de pas i potser algun dia haurem 
de passar comptes de com l’hem tractada. Per això dic, 
siguem generosos, amb els pobres, amb els  emigrants, 
amb els malalts, amb la família, amb els germans 
salesians,  amb la Terra, ...

Estimats germans, que tingueu unes Bones Festes, que les 
gaudiu amb els éssers estimats. Que la màgia del nen 
Jesús us  hi ajudi amb la companyia de M. Auxiliadora i D. 
Bosco. BON NADAL!

Albert Franch Martínez
Coordinador Provincial

En aquest butlletí ...: (pàg.)

  1.- Editorial: Donar.
  3.- Assemblea d’inici
  4.- Congrés del Laïcat de Catalunya
  5.- Premi Alex Seglers al Esquitx de Sabadell
  6.- Trobada anual de Llars don Bosco
  8.- Congrés Provincial SSCC
  9.- Lliurament Pva i visita Cristóbal a Sabadell
10.- Visita de Cristóbal a l’obra Salesiana de Terrassa 
11.- Preparant el Nadal desde Badalona! 
12.- Mama Margarita la primera Salesiana Cooperadora
13.- Missatge del Rector Major als SSCC
16.- Entrevista per a una classe de religió ... (article)
18.- 50 aniversari de les Voluntàries de Don Bosco a Barcelona
19.- Esdeveniments familiars

Pàgina web: 
www.cooperadors.salesians.info

E-mail de contacte: 
comunicacio.sscc@gmail.com

Bon Nadal !!!

http://www.Cooperadors.salesians.info
http://www.Cooperadors.salesians.info
mailto:comunicacio.sscc@gmail.com
mailto:comunicacio.sscc@gmail.com
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♡ Assemblea d’inici
                                              

Assemblea d’Inici de curs dels Salesians Cooperadors de 
la provincia Mare de Déu de la Mercè

El passat Diumenge 4 d'octubre, els Salesians 
Cooperadors de la província Mare de Déu de la Mercè, 
vam tenir la nostra assemblea d'inici de curs al Centre de 
Meridiana de Barcelona.

Després d'una càlida benvinguda per part dels Salesians 
Cooperadors de d'aquest centre, vam començar la jornada 
amb la celebració de l'Eucaristia.        

Per continuar amb una visita a les instal!lacions de la 
parròquia guiats  per alguns joves, on alhora que ens 
mostraven els diferents espais, ens explicaven les 
diverses associacions que desenvolupen les seves 
activitats  allà (Càritas, Centre Juvenil, Grups  de Fe... 
etc. ). Molta vida a la parròquia de Meridiana!

Seguidament un petit esmorzar, que va servir també per 
saludar i conversar.

Posteriorment, a l'assemblea pròpiament dita, van ser 
presentats els grups de Cooperadors en procés 
d'iniciació i discerniment, existents a la província.  

També se'ns va explicar, amb muntatge de fotos inclòs, 
l'experiència viscuda aquest estiu en un viatge-
peregrinació pels llocs  salesians (torí, Colle D.Bosco, 
Mornesse ...), per membres de l'Associació de 
Cooperadors.  Amb especial emotivitat la intervenció 
de les dues filles d'una de les famílies.

Seguit d'un vídeo amb un missatge d'Ángel 
Fernández, dir igit directament als Salesians 
Cooperadors.              

Comunicacions, calendari i preciosa 
dinàmica de comiat.

En definitiva; tant una assemblea, com un 
matí de convivència entre els Salesians 
Cooperadors de la província.        
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♡ Congrés del Laïcat a Catalunya
                                                          

El passat  2 i 3 d’octubre , a Poblet, es va celebrar el Congrés del Laïcat a Catalunya: “Ser més 
Església, servir més el món”.
Ja vaig poder participar el diumenge. Ens vam trobar a Poblet unes 500 persones aproximadament. 

Dir-vos que de la nostra Associació hi van participar, també, l’Albert Franch (els dos dies), la Pili 
Pérez i l’Andreu Ibarz (aquest últim com a participant d’una taula rodona: “Fe i cultura: presències i 
absències”).

En aquest Congrés vam comptar amb la participació dels 4 bisbes, el Pare Abad, i representants de 
les 10 diòcesis. 

El Congrés va començar el dia 2, amb una vetlla de pregària: 
“Hem estat cridats a ser laics!. Amb una dinàmica en la qual la 
base eren els sentits (oïda, gust, tacte i olfacte) els assistents 
van pregar per l’Església i per la nostra vocació de ser laics i 
respondre, així, a la crida que Déu ens fa.

A l’endemà, el Congrés es desenvolupava sota tres eixos 
fonamentals, cadascun d’ells dividits en diferents espais.

Aquests eixos  eren: Cristians en el món, Laics en l’Església i 
Espiritualitat laïcal. Cadascun dels assistents ens vam 
distribuir en tres espais difernets.

Personalment vaig participar en “Les  noves situacions familiars, nous reptes”; “Laïcat corresponsable 
amb missió i camí: del Concili Vaticà II a l’Evangeli Gaudium” i “Llegir Déu en la història: els signes 
dels temps”.

El Congrés va finalitzar amb la celebració de l’Eucaristia: Som sal de la Terra.

Va ser un moment fort d’Església, de veure 
que no estem sols i de que, si treballem 
plegats, la nostra veu es podrà sentir arreu.

Mònica Domingo

 

PD: si voleu més informació sobre el Congrés: www.laicatxxi.cat

http://www.laicatxxi.cat
http://www.laicatxxi.cat
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♡ Premi Alex Seglers
                                    Des del centre de Sabadell

El passat dia 1 d'octubre, els 
salesians cooperadors del Centre 
de Sabadell rebem una gran 
a l e g r i a , j a q u e l a n o s t r a 
“Associació Juvenil Esquitx” va 
rebre el premi commemoratiu Alex 
Seglers. Aquest premi està dirigit 
a en t i ta ts  o persones que 
contribueixen amb les seves 
activitats, a promocionar els valors 
de la convivència en la societat. 
Aquest any ho han concedit al 
pare caputxí  Joan Botam, doctor en Teologia, 
director del Col!legi de Filosofia i Teologia dels 
caputxins amb la docència especialitzada en 
Teologia Dogmàtica, Teologia Espiritual i 
Història de la Literatura Catalana. I a la 
Associació Juvenil Esquitx, és una associació, 
nascuda fa 25 anys, sense ànim de lucre 
dedicada a l'educació en el temps lliure i a 
l 'acció social, que treballa de manera 
desinteressada i amb compromís, per als 
infants i joves mes necessitats, dels  barris de 
Ca Rull, Cifuentes  i Merinals, de la ciutat de 
Sabadell. El seu lema Creix, Aprèn i Diverteix-
te, el seu repte: educar en uns  valors i unes 
actituds que facin possible que els infants i 
joves, aconsegueixin aquest lema.
Àlex Seglers era professor del Departament de 
Dret Públic i Ciències Històric-jurídiques de la 
UAB i coordinador de l'àrea de Dret Eclesiàstic. 
Va dedicar a aquest àmbit d'estudi la seva 
tasca docent i investigadora.
Es va doctorar en Dret a la UAB amb la tesi 
doctoral “Llibertat religiosa i Estat autonòmic”, I 
va realitzar una estada a la Saint Paul 
Univers i ty (Canadà) per invest igar e l 
multiculturalisme canadenc, i una altra a la 
Université Paris-Sud XI (França) per estudiar el 
paper de les confessions religioses en el procés 
de construcció de la Unió Europea.
Organitzador de diverses  trobades i congressos 
sobre temes relacionats amb la llibertat 
religiosa i el dret eclesiàstic, amb la participació 

tant d'experts i acadèmics com de 
grups religiosos, com les jornades 
“Llibertat religiosa i ciutadania 
musulmana”, organitzades el 
2010. Seglers, va ser també 
l'autor de set monografies  (entre 
elles, Autogovern i fet religiós 
( 2 0 0 0 ) i L a i m m i g r a c i ó a 
Catalunya explicada als joves 
( 2 0 0 1 ) i d e m é s d ' u n a 
cinquantena de treballs  publicats 
en diferents revistes científiques.

Persona apassionada, vital i molt activa, va ser 
també assessor jurídic de la Secretaria 
d'Assumptes Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de la 
Fundació per al Desenvolupament Humà, del 
Consell Islàmic Cultural de Catalunya i de 
l 'Associació Sociocultural Ibn Batuta i 
col!laborador del Forumliberas.com i amb @I-
Cristians.
Alex Seglers moria el 24 d'agost del 2010 a 
l'edat de 40 anys. Amb aquest premi es vol 
commemorar la seva figura i la seva obra que 
malgrat deixar-nos molt jove, va tenir una vida 
molt fructífera.
Els  Salesians Cooperadors del Centre local de 
Sabadell, manifestem la nostra alegria per 
aquest premi concedit a una obra tutelada per 
nosaltres i els desitgem molts anys d'èxit. Per a 
més informació consultar: sabadell.cat/noticies, 
u a b . c a t , w i q u i p e d i a . o r g / p a r e b o t a m i 
esplaiesquitx.org.
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Llars don Bosco

!Trobada anual de Llars don Bosco
                                                  

UNA TROBADA PER A SEGUIR SOMNIANT

El diumenge 8 de novembre es va celebrar a Martí Codolar la 
trobada anual provincial del moviment de Llars don Bosco. Tres 
objectius van configurar aquest encontre.
En primer lloc la voluntat de convertir aquell dia en una 
celebració festiva. Trobar-nos per celebrar els  50 anys del 
moviment de llars don Bosco tot just quan estem tancant l’any del 
bicentenari del naixement de don Bosco. El matrimoni 
coordinador estatal, la Tere i en Barbi, es van fer presents i van 
voler que ens sentíssim orgullosos de pertànyer a Llars don 
Bosco. La celebració de l’eucaristia va ser l’acte central d’aquesta 
celebració i en ella vam recordar els 50 anys de matrimoni dels 
molt estimats i entranyables Ma Àngela i en Salva.
En segon lloc la trobada volia estendre ponts en totes direccions. 
Al passat, doncs venim de 50 anys d’història. Al futur, doncs a la 
trobada comptàvem amb la presència de dos nous grups que 
s’afegien a la família: el grup de Terrassa i el de Sant Boi. Ponts 
amb el moviment de Llars de la resta de l’Estat i ponts entre tots 
els participants que allí ens trobàvem.
En tercer lloc, com sempre ha sigut així, volíem encetar un tema 
formatiu per a seguir aprofundint-lo al llarg del curs. Enguany és 
l’any jubilar extraordinari de la misericòrdia proposat pel papa. En 
Joanjo Moré, SDB ens va donar les  claus per entendre el 
significat.
La cirereta de la trobada es posar amb l’actuació del mag Txema que, a la tarda, ens  va enlluernar a 
grans i petits amb el seu il!lusionisme. Després de la foto general de rigor vam tenir la oportunitat de 
visitar el nou museu de Martí-Codolar. 
En resum una trobada que ens  projecta a seguir 
somniant 50 anys més.

Yolanda Otal
 

Tenim  la gran sort que ens han arribat dos articles sobre aquesta trobada.
A Ser tots dos diferents, però igual d'enriquidors, hem cregut oportú posar-los tal com ens han Arribat.
Desitgem que els gaudiu
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LA MISERICÒRDIA DE DÉU EN LES NOSTRES 
VIDES
El diumenge 8 de novembre es va celebrar en 
Martí-Codolar la trobada de Llars Don Bosco, un 
encontre festiu i a l’hora formatiu, en el que hi van 
participar al voltant de 120 persones, en el marc 
de la celebració del bicentenari del naixement del 
nostre fundador Sant Joan Bosco i també de les 
Noces d’Or del matrimoni Chichiercha – 
Raventós, salesians cooperadors  i membres del 
moviment de Llars Don Bosco del centre de Sant 
Antoni, a qui des d’aquest butlletí també felicitem. 

Dos membres del nostre grup hi van assistir i també el nostre animador, en Joan Josep Moré, qui va 
rebre l’encàrrec d’animar la part formativa de l’encontre amb una ponència al voltant de l’Any Jubilar 
de la Misericòrdia, que s’inaugura el 8 de desembre d’enguany i a qui li hem demanat que ens faci un 
breu resum de la mateixa per tal de compartir-ho amb tots els membres de la nostra associació:

Misericordiae vultus, és la butlla amb la qual el Papa Francesc ens convida a viure la Misericòrdia de 
Déu en les nostres vides. Aquest any jubilar s’iniciarà el di 8 de desembre i durarà fins el proper 20 de 
novembre de 2016. 

L’any jubilar ens indica la manera d’obrar de Déu. Déu és pacient i misericordiós, i el seu ser 
misericordiós es constata en moltes accions de la història de la salvació on la seva bondat preval 
sobre el càstig i la destrucció.

Jesús se’ns mostra com el rostre de la misericòrdia, i la seva missió és revelar el misteri de l’amor diví 
en plenitud: Déu és amor, amor que es dóna gratuïtament.

El Papa ens diu com els cristians, per tal de ser capaços de viure 
misericordiosament, hem de “Col·locar-nos a l’escolta de la Paraula de 
Déu. Això ens ha de dur a no judicar, no condemnar, perdonar...”.

Hem d’aprofitar aquest any per a examinar-nos, convertir-nos, creure 
que viure la misericòrdia de Déu, no és una tasca impossible. 
Aprofitem aquest temps de gràcia per a obrar amb  caritat, per a 
créixer en l’amor.

En aquest any jubilar deixem-nos sorprendre per Déu. Ell no es cansa 
mai d’obrir la porta del seu cor per repetir que ens estima i vol 
compartir amb nosaltres la seva vida.

Que el Nadal, temps d’esperança, d’amor i d’il!lusió, ens il!lumini i ens faci viure la gràcia de la 
Misericòrdia de Déu en els nostres cors.

Grup de Salesians Cooperadors de Martí-Codolar
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♡
Congres provincial de l'Associació de Salesians Cooperadors, 
Província de la Mare de Déu de la Mercè
               

E l p a s s a t d i s s a b t e 2 1 d e 
novembre, a Martí Codolar, els 
Consells Locals de SSCC, de la 
Província de la Mare de Déu de la 
Mercè, varem celebrar el Congrés 
Provincial triennal.

Després de rebre la benvinguda 
per part de Cristòbal, Provincial 
de ls Sa les ians , Mar ina , la 
representant del Consell Regional 
dels SSCC i Albert, coordinador 

provincial de SSCC, va quedar 
Inaugurat el Congrés.

E n a m b i e n t d e t r e b a l l i 
participació, es van concretar i 
acordar els objectius per el 
pròxim trienni, que ja venien 
treballats per part de tots els 
grups de la província.

Així com els mitjans per arribar a 
realitzar-los.

També es van renovar càrrecs i 

triar candidats per les 
vacants  existents  en el 
Consell Provincial

A destacar la sensació 
amb la que van marxar els 
assistents, de la bona feina 
realitzada, en l'ambient de 
família i germanor que ja 
caracteritza als  SSCC de 
la nostra província.
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♡ Desde el Centre de Sabadell

Lliurament Pva als SSCC del Centre 
de Sabadell, a la missa parròquial del 
dia 22 de novembre

Visita del Cristóbal al nostre Centre
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El passat diumenge 22 de novembre el nostre 
estimat inspector Cristóbal López es va fer 
present a la Missa Familiar de la Comunitat de  
l’obra Salesiana de Terrassa. Ja des del dijous 
s’havia trobat amb els diferents sectors  de la 
Casa: alumnes, professors, monitors, joves, 
pares,  El seu tarannà alegre i proper ens va fer 
acostar-nos a allò que per a nosaltres significa 
l’estil salesià. 

A l’acabar la Missa, viscuda amb un ambient 
molt de casa i alegre, va tenir una trobada amb 
tots els  membres de la Família Salesiana a 
Terrassa: els dos grups de Llars don Bosco i els 
dos grups de Salesians Cooperadors. Es  va 
interessar per la trajectòria dels  nostres grups i 
ens va donar el seu punt de vista sobre com ell 
veu la Famíl ia Salesiana arreu de la 
Inspectoria. 

Va ser un regal poder compartir diàleg amb ell, 
somriures, anècdotes,...i el fet de sentir-nos 
com una família que s’estima, que riu, que 
comparteix vida. I com a tal, no podíem acabar 
d’una altra manera que no fos immortalitzant 
l’encontre amb una foto. Aquí la tenim!

Gràcies, Cristóbal, per l’alegria que contagies i 
l’admiració que despertes. Ens encantarà 
tornar a trobar-nos amb tu!

Tere Carulla

Centre de Terrassa

♡ Visita de Cristóbal a l’obra Salesiana de Terrassa
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♡ Preparant el Nadal desde Badalona!

A Badalona ens hem aplicat un any més allò 
que diu la cançó “No dormiu” del grup Kairoi. 
Volem que el nostre Nadal no se’ns escapi de 
les mans! Amb aquesta idea el primer 
diumenge d’advent ens vam trobar Salesians 
Cooperadors i Llars Don Bosco en un recés de 
preparació al Nadal. A més, vam tenir el goig de 
compartir aquest parell d’hores també amb el 
grup d’Iniciació de Mataró i els  seus animadors 
que es van desplaçar a Badalona.

El recés va estar animat per dos joves  la Sílvia i 
l’Hèctor que s’hi dediquen des de . La trobada 

va tenir de tot: Reflexió personal, diàleg en 
grup, pregària i compromisos personals. 
Aquests últims van ser presentats davant Déu a 
l’eucaristia del Santuari de Ma Auxiliadora on 
vam acabar amb tota la comunitat cristiana 
celebrant la Festa del Crist a qui esperem un 
any més amb el cor preparat.

Tot plegat una nova experiència de creixement 
espiritual de la qual se’n van aprofitar més de 
30 persones. Encara que fa mandra sortir de 
casa el diumenge a les  9 del matí, se’ns 
dubte... Val la pena!!!
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♡ Mama Margarita la primera Salesiana Cooperadora
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Una alumna de l'escola em va demanar que havia de respondre unes preguntes per a un 
treball de religió de l'escola. És tan sols una reflexió personal feta en veu alta sense cap 
pretensió teològica, des de l'experiència del dia a dia, però em va ajudar a pensar... 

Les comparteixo també amb vosaltres.

Creus en Déu? Què és per a tu Déu?

Sí. Déu és per a mi el transcendent, quelcom de molt gran que m'ultrapassa, que va molt més enllà 
de la meva força i capacitat i de la de tots els homes i dones.

És també força creadora però per a mi és sobretot 
PARE. Pare bo i proper, actiu, present en la meva  
vida i en la pregària. Pare que abraça, acompanya , i 
que sempre és allà al meu costat, en tots els 
esdeveniments de la meva vida. 

Déu es va fer present i actiu en el món especialment  
quan va enviar Jesús i es continua fent sempre actiu 
en el món a través dels esdeveniments i les 
persones.

Per a mi, és bàsic saber llegir a la llum de la fe què 
ens diu Déu en cada esdeveniment , moment i/o 
persona, què vol de mi: em demana que actui , que 
admiri, que escolti, que comparteixi, que respecti o 
tingui paciència...

Déu  es fa present en la meva vida a través dels 
altres,sobretot en els que més em necessiten, de la 
meva vida i del que em passa .

També a través de la natura creada per ell i de la contemplació de la bellesa.

Com incideix la religió a la teva vida?

Jo entenc com a religió la manera que tenim els homes de comunicar-nos amb Déu-Pare.

 I jo ho faig a través dels sagraments, la pregària  i de la Paraula de Déu

La meva pregària ( com a moment de trobada amb Déu) és fonamentalment activa, des de la feina, 
el servei als altres, el compromís, el testimoni . Però alhora en la contemplació i en el recolliment, i la 
lectura de l'Evangeli encara que en això no sempre tinc la freqúència ni la constància en el sentit en 

♡ ENTREVISTA PER A UNA CLASSE DE RELIGIÓ... 
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que en  la pregària personal em costa trobar moments per la vida ràpida de cada dia i també perquè 
el meu tarannà és més actiu . 

Viure la fe en comunitat és el que pren sentitper a la meva vida de cristià. L'esglèsia local com a 
comunitat de referència m'omple i em permet viure en primer lloc els sagraments i l'Eucaristia com a 
lloc de trobada amb els germans de la meva comunitat i amb Déu, per a mi és plataforma de 
llençament i em prepara per a la vida.

Quins són els fonaments de la teva vida?

La felicitat és el meu objectiu, com suposo que també ho és el de moltes altres persones.

Treballar per un món millor va lligat a aquest objectiu. Deixar el món una mica millor que el que l'hem 
trobat és un repte i per això, pensant globalment, la meva actuació vull que sigui local, allà en els 
cercles a on em moc i visc.

La vida de Jesús va ser qui em va donar uns paràmetres, uns valors que em donen sentit i em guien, 
em fan estar feliç amb mi mateixa.

Això va lligat a fer feliços els que m'envolten. També  a l'estil més salesià d'intentar estar sempre  
alegre, comunicar  pau des del cor, buscar el millor de cada persona, veure sempre l'essencial...

Què tenen en comú totes les religions? Diferència entre les religions

Soc  poc coneixedora de les altres religions, però el fet de la transcendència és un denominador 
comú de totes elles. Un ser o força superior que domina i a qui se li ret culte de diferents maneres, 
segons uns ritus propis de cadascuna.

Crec que el que més varia entre elles  és 
la relació fe i vida. Per a mi, el que més 
m'agrada del cristianisme -o al menys així 
ho he viscut i se m'ha transmés- és la 
implicació de la fe en la vida diària (la 
celebració de l'Eucaristia, si no es porta a 
la vida no té cap sentit, per exemple...).

Montse Vilapla
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♡ Voluntaries Don Bosco

Celebració del 50 aniversari de la presència 
de les Voluntàries de Don Bosco a 
Barcelona

El dissabte 5 de desembre, a les Salesianes de 
Sarrià, les Voluntàries de Don Bosco van 
celebrar el 50 aniversari de la seva presència a 
Barcelona.
A continuació us fem una breu presentació 
d'aquest institut, que forma part de la nostra 
estimada Família Salesiana

L'Institut Secular 
Vo luntàr ies de 
Don Bosco

ORÍGENS
Les Voluntàries de Don Bosco (VDB) viuen en 
l'Església el patrimoni espiritual i apostòlic de 
Sant Joan Bosco, que els  va transmetre Don 
Felip Rinaldi. Aquest, il!luminat per l'Esperit 
Sant i guiat per la presència maternal de Maria, 
va posar en marxa una experiència evangèlica 
original amb un grup de dones joves, per tal 
que fossin al món ferment de vida cristiana.
L'Església, havent reconegut l'acció de Déu en 
l'origen i en la vida de l'Institut, i considerant 
aquesta vocació com a camí que condueix a la 
santedat, l'ha constituït com a Institut Secular 
de Dret Pontifici.

IDENTITAT
Les Voluntàries són cristianes que, cridades a 
seguir més de prop a Crist, volen viure, en 
profunda harmonia, consagració, secularitat i 
salesianitat.
Realitzen així la seva missió en l'Església i en 
el món i, unides profundament pels vincles de 
la comunió fraterna i de la pertinença a l'Institut, 
es transformen en signe viu de l'amor de Crist, 
en l'esperit de les Benaurances.
No porten vida en comú i l'Institut no té obres 
pròpies.

CONSAGRACIÓ
Amb una iniciativa particular d'amor, Déu crida 
a les Voluntàries i les  consagra per a si, en 
Crist, per mitjà de l'acció del Espirit Sant, a fi 
d'enviar-les al món per evangelitzar, segons el 
carisma de Don Bosco.
Les voluntàries es lliuren totalment a Déu, 
mitjançant la professió dels consells  evangèlics, 
per viure en plenitud l'aliança baptismal.

SECULARITAT
Les Voluntàries són laiques que viuen al món 
per opció vocacional i, «a manera de llevat», 
contribueixen des de dins a la seva santificació.
Nota especifica de la seva vocació és la 
secularitat que caracteritza la manera pròpia de 
viure la consagració, de realitzar la missió, 
d'expressar la comunió fraterna i el seu ésser, 
dins de la Família Salesiana.

SALESIANITAT
Les Voluntàries viuen la seva vocació fent propi 
el carisma salesià que les caracteritza en 
l'Església i en el món.
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♧ Esdeveniments familiars

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

 Us fem arribar una bona notícia!! Dimarts 08/12/15 va 
nèixer el PAU fill del Ricard i l' Amparo  germanet de la 
Núria. El centre de Sant Boi estem molt contents!!

Ens han deixat per anar a la casa del Pare:

- Daniel, el pare de la Federica Blanch, SSCC en formació del Centre de 
Perpinyà (4-9-2015)

- Milagros San Vicente, FMA (18-10-2015)
- Montserrat, mare de la Yolanda Otal, SSCC del Centre de Merididana 

(3-12-2015)

Preguem per ells.

La caritat pastoral, nucli central de l'esperit de 
Don Bosco, les fa especialment sensibles i 
obertes als  valors humans i evangèlics que el 
Sant va prendre del cor de Crist.
Com Don Bosco, confien totalment en Maria, 
perquè saben que Ella continua en la història 
«la seva missió de Mare de l'Església i 
Auxiliadora dels cristians».

MISSIÓ
Les Voluntàries, impulsades per l'amor de Crist, 
volen ser sal de la terra i llum del món, i 
«participen en la funció evangelitzadora de 
l'Església» que les envia.
Seguint Crist, que es va encarnar en l'humà per 
divinitzar, transformen tota la seva vida en 
apostolat, posant al servei del Regne tots els 
dons rebuts.

La seva acció apostòlica es dirigeix, sobretot, a 
aquells que van ser l'objectiu principal de la 
missió de Don Bosco.

RELACIONS AMB LA FAMÍLIA SALESIANA
L'Institut, tot i conservant la seva autonomia i 
característiques pròpies, és i es reconeix part 
viva de la Família Salesiana. Comparteix seu 
patrimoni espiritual, vivint en harmonia amb tots 
els grups  que la componen i li porta les 
riqueses i l'originalitat de la pròpia vocació.
D'aquesta manera s'afavoreix l'enriquiment mutu, la 
fecunditat apostòlica i  la coresponsabilitat en mantenir i 
desenvolupar el carisma salesià en l'Església i en el 
món.

Tota la informació, en www.volontariedonbosco.org

http://www.volontariedonbosco.org
http://www.volontariedonbosco.org

