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Suplement Full Dominical

La mesura de l’amor és estimar sense mesura
Mn. Josep Cabayol ha estat missioner durant prop de 40 anys a
Rwanda i a la República Democràtica del Congo i ara descansa
al costat de la seva família i dels amics de la Residència de St.
Fructuós de Tarragona.
La seva tasca missionera ha estat enorme, però en remarcaré un
tret, que ensenyà i visqué profundament.
Bé copsà aquest tret la Rosa Maria Terrafeta en escriure l’auca
amb motiu de les Noces d’Or com a sacerdot. Diu:
Esperem amb il·lusió
cada cop que has de venir
amb la mateixa lliçó
en un mot que és COMPARTIR

Mn. Josep explicava una anècdota bonica i deia que els nens de
l’Àfrica ho comparteixen tot i fins comparteixen un caramel, si no
en tenen cap més.
Tanmateix volia que els nens de l’Àfrica no haguessin de compartir un caramel, ja volia que tots els nens tinguessin el seu
caramel. La Consol Puy i la Mercé Martí expliquen com el seu nom
era conegut per tothom i encara ara sentim dins nostre les veus
dels nens que cridaven “Cabayore...Cabayore...”. Mai va tornar de
Goma sense caramels per als nens... veure els nens contents, el
feia feliç. (pàg. 91).
Si bé la paraula caramel l’he pres en el sentit literal, en endavant
la prenc en sentit simbòlic. Margari Garcia i Maria Jesús compten

com Mn. Josep els informà que havia fet 6000 casetes i n’hi quedaven 600 per fer (pàg. 108). Sempre que Mn. Cabayol parlava
de les missions ho feia remarcant que la seva obra era fruit de
tanta gent que col·laborava, és a dir, que tothom entenia la paraula COMPARTIR.
Mercé Martí i Consol Puy expliquen aquesta altra anècdota: Un
dia s’acostà a la residència una dona demanant ajut, Mn. Cabayol va dir: no tenim res per donar-li. Però tampoc no podem
abandonar-la. Podríem donar-li les cortines i així, pel cap baix,
podrà abrigar-se. (Pàg. 54).
En el nostre imaginari quan parlem de compartir pensem en coses valuoses, en canvi per a Mn. Josep COMPARTIR abraçava tota
la vida, tant les coses grans, com les petites; tant les materials,
com les espirituals. La Maria Camell, col·laboradora seva a la missió explica: Encara guardo a casa meva la frase gravada a la pedra que em vares regalar en el meu casament, on diu: La mesura
de l’amor es ESTIMAR SENSE MESURA”.
Voldria donar una mirada a tot el món i fer-me la pregunta: El nostre món té una major necessitat que la de compartir? Compartir
el pa i el vi; la joia i l’amistat? Mn. Josep estava convençut que la
primera necessitat del nostre món és COMPARTIR, per això ell ho
va compartir tot i amb tothom.
A Mn. Josep Cabayol Magrinyà, apòstol del compartir
El primer Nadal

A vegades tenim la temptació d’explicar els misteris fent grans discursos,
els missioners i missioneres no necessiten tractats, sinó tracte amb homes
i dones plens de Déu arreu del món.
Tenim una nova oportunitat, renéixer
de nou! Ens cal assaborir la vida nova
i obrir els nostres ulls a l’esperança,
embarcar-nos en l’aventura de la caritat. Necessitem llevar-nos l’impermeable, perquè les coses que passen

em afectin, em toquin el cor. Necessito obrir els ulls, perquè Déu des del
principi va voler posar un pessebre, i
va crear l’univers per adornar el bressol. Déu va pensar en tot, va pensar en
la seva Mare; des de tota l’eternitat
va somiar amb ella, enyorava les seves
carícies; Maria és la seva obra mestra. És Déu el que va inventar el primer
Nadal, el primer pessebre vivent, i va
col·locar al Nen, i la Mare.

MISSIONERS I MISSIONERES DE CASA

Aquests dies d’una manera especial volem fer presents els
nostres missioners i missioneres. Ens atansem per dir-les

que els estimem, que els sentim més a prop en les festes
de NADAL!

Abelló, Hermana Teresa Maria
Centro Maria Poussepin. B. Las Palmeras 0244. Guaimaca. F.M.
Honduras A. C. Nascuda a Reus. Ensenyament.

Catá Mitjans, Anna Maria
Via del Mascherino, 94 · 193-Roma (Italia)
Societat Pia Filles de Sant Pau. Nascuda a Llorençs del Penedés

Alonso Queralt, Raimunda
Colonia Solidaridad. B. Ulises Colombia. Rivas (NICARAGUA
C.A.) Nascuda a Arbeca. Ajuda als mestres i treballa en tasques socials.

Correig Blanchar, M. Isabel
Ministerio de Asuntos Exteriores
C/ Provincias, 1 Embajada de España en Kinshasa
28012 MADRID
Nascuda a Reus. Fundadora de Ekolo ya Bondeko (Poble de la
fraternitat) atenen a persones excloses de la societat.

Boada Llombart, Teresa M.
Centro Social de Santa María. C/ José Armando Méndez
Casilla 1293 Cochabamba (BOLIVIA)
Nascuda a Reus. Treballa amb professors i catequistes. Valora
molt la feina en equip.
Bofarull Pedrola,
Jaume
Töltes u.2
2500 ESZTERGOM
(Hungria)
Germà marista,
nascut a Tarragona.
Treballa de professor
en la Universitat
Els Germans Maristes portem 27 anys de nou a Hongria.
I dic de nou perquè ja hi vam estar abans de 1950, quan
vàrem ser expulsat pel govern comunista. Hi érem des de
1923. Amb els laics portem dos centres socials i una escola enmig de l’ètnia gitana. I des d’aquest curs ens dediquem a la pastoral juvenil a la Universitat Catòlica “Pázmány” de Budapest i també col·laborem en la pastoral
de tres centres catòlics: un a Esztergom i dos a Budapest.
El Cardenal de Budapest, Erdő Péter, ens ha encoratjat en
aquesta missió d’ajudar a l’Església d’Hongria en aquest
servei. Som sis germans, un francès i 5 catalans.

Carrilero Elias,
M. Gloria
Mers el Kheir
B. P. 5037
(Larache)
12000 Temara
(Rabat)
Marruecos
Filla de la Caritat
de Sant Vicent Paul. Nascuda a Tarragona. Tenen un dispensari exclusiu per a cremats, donen classes de suport
escolar, alfabetització de la dona marroquina, costura i
confecció, també una classe de petits entre 3 i 6 anys. És
una obra preciosa en zona rural i envoltada d’infinitat de
barraques.

Cunillera Solanes, Joan
Cue Merlo 204. S. Baltasar Campeche. Puebla Pue.
72550 MÉXICO
És del Pla de Santa Maria. Rector de la parròquia i secretari del
bisbe de Puebla. Treballa com a mestre.
Custodi Bernadet, Josep M.
C/ Quesada, 4350 Casilla 1761 ASUNCIÓN (Paraguay)
Nascut a Santa Coloma de Queralt. Responsable formador a
l’escola.
Daumal Simó, Irma Teresina
Rua Padre Duparquet Caixa Postal 339 LUBANGO – República
de Angola
Nascuda a Santa Coloma de Farnès. Treballa en el desenvolupament de la dóna.
De la Cruz, Sor M. Montserrat
Edificio Hermanitas de los Pobres. Calle 13B, bis, n. 19B-43.
Valledupar. Bolivia. Nascuda a Reus. Treball en el camp sanitari.
Doménech Font, P. Antonio
Fundación Manos Providentes-Colegio San Cayetano
Carrera 7 G Bis No. 79-21.
Barrio Alfonso López, segunda etapa. CALI – Colombia
És de Cambrils.
Responsable de la formació i animació missionera.
La Comunitat de Pares Teatins, a través de la Fundació
Mans providents, administrem el Col·legi San Cayetano a
Cali Colòmbia a prop del riu Cauca al barri Alfonso López.
La població majoritàriament està conformada per persones desplaçades i amb pocs recursos que viuen a vora del
riu Cauca.
Moltes vegades es desborda el riu i han d’acudir a tendes
de campanya que posa la Creu Roja.
Nosaltres administrem una Església en el Sector i els locals de la catequesi serveixen com a refugi, quan hi ha
inundacions s’alberguen unes cinquanta persones, es
queden allà els dies que dura el mal temps, aquest any
va durar onze dies.
Al Col·legi tenim molts nens i adolescents del sector i el
que pretenem és que no caiguin a la drogoaddicció, al

barri hi ha molts nois i també noies caiguts en la droga, en
el que anem d’any, ja van ser assassinats vuit nois de 15 a
17 anys pel mateix motiu.
La nostra missió és proposar un camí de
vida a través de
l’educació en el
qual els valors
cristians els permeten desenvolupar-se en
societat.

Elies Capdevila, Francisca Carmen
Via di Villa Maggioani, num. 9 · 00168 Roma (Italia)
Germana de la Anunciata. Nascuda a Arbeca
Escaño Duran, Josep Enric
Foyer AKwaba 13 BP 3183 Abidjan 13 COSTA D’IVORI
Nascut a Reus, Tarragona
Ferré Martí, Josep Lluís
Bosque de Lerma, 66 Col. La Herradura
Apartado Postal 155 – 121. 53831. NAUCALPAN - MÉXICO
Nascut a Pratdip. Professor a la universitat i acompanyament
de joves a les parròquies.
Ferrer Vidal, M. Francisca
Casa de formación “SAN ENRIQUE DE OSSO” Apartado 87088
BARUTA 1082-A-Estado Miranda VENEZUELA
Nascuda a Tarragona. Professora i amb responsabilitat de projectes en la parròquia i al poble.
Galofré Mestres, Roser
Noviciado Mª Teresa Guasch C/ Echeñique
6202 – La Reina SANTIAGO (Chile)
Neix a Sant Jaume dels Domenys. Formadora de novícies.
Garcia Hurtado, Gna. Mercè
Soeurs de la Charité de sainte Anne
Mission Catolique BP 532 KORHOGO Côte d’Ivoire - AFRIQUE
Nascuda a Manresa. Treballa en el camp sanitari.
Gené Nogués, Jaume
Collège du Sacre-Coeur BP 175353 Mar Mikhail – Líbano (BEIRUT). Nascut a Vilaseca de Solcina TARRAGONA
Gramunt de Moragas, Josep
Colegio San Calixto Casilla 283 La Paz - BOLIVIA
Nascut a Tarragona.
Responsable de la formació i animació missionera.
Ivern Simó, Francesc
Rua Bambina 115 Caixa Postal 310
22251-050 de Rio de Janeiro, RJ. BRASIL
Nascut a Torredembarra – TARRAGONA

Juanpere
Domínguez, Josep
María
Route de Kribi,
num. 172 · B.
P. 185 Yaoundé
(Camerún)
Fill de la Sagrada
Família. Nat a Reus
La nostra aventura va començar a Yaoundé, la capital de
Camerún, el dia 29 de desembre de 2015. Per primer cop
la nostra Congregació va decidir d’obrir una fundació en
terres africanes. Com que el nostre carisma és evangelitzar mitjançant l’ensenyament, en un diàleg amb el Sr.
Bisbe de Yaoundé ens proposa de començar a treballar,
a participar de la pastoral d’una escola de Secundaria.
Primer dia, descobrim que hi ha “només” 3000 alumnes.
Nois i noies que estan acostumats a un tarannà i a un fer
diferent del nostre. Però, com a tot arreu, nois i noies que
si els dones el millor de tu mateix, si els fas sentir escoltats
i que estàs per ells, nois i noies que t’ajuden, t’entenen i
es fan estimar.
Després de dies més àlgids i de dies més baixos ara podem dir que ja tenim un bon projecte en marxa. A Yaoundé,
estem una comunitat formada per dos religiosos (ex-alumnes tots dos del Col. Ntra. Sra del Roser de Reus, ara Manyanet Reus), i nou aspirants (8 camerunesos i 1 nigerià).
Hem pogut tenir una casa de formació tan aviat, gràcies
a que les Missioneres de Nazaret (fundades també pel P.
Manyanet) fa uns 50 anys que són al país i havien fet
el seguiment d’alguns joves amb inquietuds vocacionals.
També estem treballant en la pastoral d’una escola de
secundària (d’uns 3300 alumnes), fent acompanyament
a nois i noies, celebracions, dies de reflexió, etc., i amb
el professorat els oferim l’escolta, i fem recessos (2 per
any). Però sobretot els oferim el nostre afecte i el presentar
el missatge de Jesús. Recentment hem començat també
en una escola de primària, ajudant en la pastoral de la
mateixa. Anem fent pressent el missatge de Natzaret en
aquesta estimada terra. Els diumenges col·laborem en 2
parròquies, conjuntament amb els aspirants. És molt de
treball, però fet amb amor.
Maduell Hernández, Ma Lluïsa
Apartado 167 Vicariato Apostólico Yurimaguas PERÚ
Neix a Reus.
Responsable de la formació i animació missionera.
Meronyo Otón, Núria
Villa Nella Calle 29 Sector San Felipe
SANTO DOMINGO – República Dominicana
És de Sitges. Treballa en la formació professional de joves.
Miró Català, Gemma
Carmèlites Missionaìres Thérésiennes
Noviciat “Therese Mira”
B.P. 2 Cyangugu- Rwuanda. Rep. Dem. Du Congo-Bukabu
Nascuda a Vilanova de Prades. Tutora de novícies.

Mor Argany, Ma Teresa
C/ Ayacucho, 460. C.P. 126 BUENOS AIRES.
Neix a Cervià. Responsable de formadors.
Moretó Castellà, Agustina Montserrat
Casilla 50. Correo n.15. La Granja - Santiago de Xile. XILE
Nascuda a Cambrils. Treballa en l’Ajuntament en el departament de salut i serveis socials.
Palau Banús, Jesús
Parroquia S. Vicente Paul 12 Avenida, 12 Calle S.O. 71 S.
PEDRO SULA. Apdo. P. 941 HONDURAS C.A.
Nascut a Tarragona. Responsable de la formació de joves.
Ripollés Giner, Montserrat
Parque Turín 548. Urb. Fior. San Martín de Porres- LIMA.
Compañía del Sagrado Corazón. Nascuda a Cambrils.
Roca Bessó, Montserrat
Avenida Mitre 2869 B1663 NEC San Miguel
Buenos Aires - ARGENTINA
Neix a Ulldemolins. Ens diu que la felicitat es troba al donar-se.
Rovira Bundó, M. Dolors
Albergue “La Esperanza” Xontepec, 105
Esq. Renato Leduc. Col. Toriello Guerra 14150 Deleg.
Thalpan MEXICO D. F.
Nascuda a La Bisbal el Penedès. Treballa a l’alberg com a coordinadora i a l’Hospital infantil amb les famílies dels nens
malalts, és infermera.
Rovira Canyelles, Joan
Residencia de Reina. Avda. Simón Bolívar (Reina) 463.
Centro Habana. 10200 La Habana (Cuba)
Nascut al Vendrell. Acompanya a la comunitat a Caney, Parròquia San Luís Obispo. També exerceix de professor de filosofia
al seminari.

Un
esclat
d’alegria
“Jo prefereixo i preferiré sempre als que somien,
encara que s’equivoquin, als que esperen,
encara que de vegades falli la seva esperança.

Savall Berenguer, Cristí
B.P. 4127 DAKAR - Senegal · (Comunitat de TAIZE)
Nascut a Cambrils. Es dedica als nens i joves del carrer. Treballa amb ells l’artesania i manualitats.
Sentís Martí, Josep M.
Apdo. Postal 16.074 Caracas 1011 A VENEZUELA
Nascut a Tarragona. Formador de seminaristes.
Solé Fa, Mons. Lluís
Obispado de Trujillo
Apartado 13 Casilla postal 32101
Honduras C.A.
Nascut a Tarragona. Bisbe de Trujillo (Hondures)
Tilló Farré, Gna. Maria
Misioneras Esclavas del Indo. Corazón de Maria
C/ Auxiliadora, 566
Bloque Santa Luisa 2420 LAMBARÉ - PARAGUAY
Nascuda a Sant Martí de Maldà.
Molt vinculada als serveis socials.
Trilla Folch, Francesc
Rua Chico Mendes, 3612 Casa Parroquial 78973000.
Sao Francisco de Guaporé RD BRASIL
Nascut a Valls. Treballa en la formació de joves.
Urgell Xambó, Hna. Núria
Casa Sagrada Familia
La Laguna. Palmira Edo.Táchira - VENEZUELA
Neix a Sant Jaume dels Domenys.
Responsable de formació de la dóna.
Veciana Vila, M. Rosa
Colegio de Jesús Maria Casilla 881 Ururo BOLIVIA
Nascuda a Tarragona.
Formació i acompanyament en les parròquies.

Als que aposten per la utopia,
encara que després es quedin a mig camí.
Aposto pels quals no es resignen a que el món sigui com és,
els que confien que el món pot i ha de canviar ...
els que creuen que la felicitat vindrà potser demà ...
potser aquesta mateixa nit ...
Prefereixo als que no fan cas al pessimisme que tots arrosseguem,
i que no ens deixa veure més enllà dels nostres nassos ...
Prefereixo als quals, com nens, saben veure el cel estrellat
i nou cada nit ...
els que com els nens, creuen en el Regne de cel,
perquè només dels que esperen, serà el Regne de la felicitat.
I així ho espero”
J. Luis Martín Descalzo
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