
A l'acabar el nostre XX Capítol General, sota l'empara de la què ha estat i serà 

sempre la nostra patrona, la Moreneta de Lluc, ens alegra compartir amb tots 

i totes vosaltres un missatge d'esperança que neix de el cor. 

 Atrets i atretes per un Déu amb Cor, ens hem endinsat en el desert i allà hem es-

tat seduïts per l'esbarzer ardent dels Sagrats Cors. Abrusats per aquests 'focus de ardentíssi-

ma caritat i amor' ens reconeixem enviats per ells a revifar el foc del carisma i a encendre'l per tot 

arreu i per tots els mitjans possibles, com a missioners i missioneres del seu Amor. 

A 
Estimats germans i germanes: congregants, Laiques i Laics M.SS.CC., col·laboradors 

dels Centres Educatius Joaquim Rosselló, de la Fundació Concòrdia Solidària, de Mis-

sions SS.CC. - Procura, i tots aquells i aquelles que, d'una manera o altra, se senten 

vinculats a la nostra Família Sacricordiana. 

 

 

MISSATGE  final 

 



Ens alegra immensament que l'Aula Capitular hagi recobrat la presència de laiques i laics, 

absents en el capítol anterior. Amb ells hem palpat la presència de l'Esperit del Traspassat 

que ens aplega i ens ha fet experimentar una vegada més que som una família carismàtica 

cridada a compartir l'espiritualitat i la missió. A més, ens hem convençut de la necessitat d'o-

brir espais d'animació conjunta que, segons el Credo elaborat en aquella ocasió, s'inspira en 

Jesús de Natzaret que es va deixar moure per l'Esperit i en el Pare Fundador, que 'va deixar 

fer a Déu' . 

En un tram de camí, ens va acompanyar el P. José Cristo Rey García Paredes, cmf, que va 

inquietar els nostres cors animant-nos a acceptar les nostres ombres, a rebre l'inesperat i 

desconcertant d'un esdevenir que ve cap a nosaltres i ens convida a entrar en un procés de 

conversió per viure amb audàcia la frescor de l'Evangeli i escriure així amb les nostres vides 

nous relats de cordialitat des d'un carisma de petita minoria, en comunitats configurades 

per la missió. 

Ens hem alegrat de poder escollir en un clima fratern el nou Equip d'Animació General que 

ens ajudarà a caminar com Família Sacricordiana per fer realitat el somni del P. Joaquim 

avui, aquí i ara en cada Delegació i en cada àmbit de Missió Compartida. 

Brolla com una deu des del cor l'agraïment per tot el viscut durant aquest capítol. Gràcies a 

la Germana Viviana Aróstegui, NDC, que un cop més ens va assessorar metodològicament i 

va acompanyar el nostre procés capitular des de la seva competència i en la seva condició 

de dona i consagrada. Hem sentit amb ella una gran afinitat carismàtica i la seva competèn-

cia ha evitat que ens aturàssim en certs moments de la nostra feina. Gràcies també als que 

des dels diversos llocs de la nostra geografia congregacional ens han acompanyat cada dia 

des de la pregària i ens han animat amb missatges carregats d'alè i esperança. 

Amb aquesta mateixa actitud agraïda, ens convidam tots i totes a rebre aquest Document 

Capitular com a full de ruta, que ens marqui la pauta per posar en marxa les línies i acords 

proposats per a aquest sexenni que ja s'ha iniciat. 'Cal seguir caminant i res més', deia el Be-

at Enrique Angelelli. No tinguem por. Ens acompanya la certesa que l'Esperit d'Aquell que 

ens ha atret per comunicar-nos la seva felicitat, també ara ens envia a la missió, a continuar 

treballant per calar foc a la terra i així veure-encesa amb el desig que tots els seus habitants 

tinguin vida en abundància. 

Aquí som, Pare Bo. Tu ets amb nosaltres. Envia'ns. AMÉN. 

 


