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Breu història de la Fundadora i dels Inicis de la Congregació
L’Institut L’Institut Religiós de les Franciscanes dels Sagrats Cors es va fundar a Antequera l’any 1884, per obra de la Beata Carmen del Niño
Jesús amb la col·laboració del caputxí Frai Bernabé d’Astorga. Obtingué l’aprovació diocesana el mateix any i l’aprovació pontifícia
en el 1902.
La Fundadora, ‘María del Carmen González Ramos’, va ésser un model de nena, de jove, de casada i de vídua i també de religiosa.

Infantesa i joventut Carmen nasqué a Antequera, província i diòcesi de Màlaga, el dia 30 de juny de 1834, en el si d’una família cristiana i benestant. Va
rebre el baptisme al dia següent. Salvador i Juana foren els seus pares, tingué tretze germans, dels quals vuit arribaren a adults.
Des de ben petita, Carmen va ésser molt estimada i més encara per la seva bondat i simpatia; era molt generosa, posseïa el do d’una
actitud conciliadora; era intel·ligent i viva de caràcter, hàbil i ben disposada per les labors domèstiques. Els seus pares li proporcionaren
l’educació i els ensenyaments que corresponien a una noia ben formada de la seva època.
L’ambient familiar l’ajudà a conrear la sensibilitat espiritual; Carmen, des de ben petita, destacà per la seva intensa pietat manifestada
de manera especial en l’amor a l’Eucaristia i a la Mare de Déu.
Estimà els infants, els malalts i els desvalguts; els visità i els ajudà. Els ensenyà a conèixer i estimar Déu.
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Carrer de la Coma, 19 • 08301 MATARÓ, Barcelona
Tel. 93 790 19 45 • cscor@hfscorazones.org
www.sagratcordejesus.es

Casada Als 22 anys, noia pietosa i molt estimada, amb la certesa de que fa la voluntat de Déu, es casà amb Joaquín Muñoz del Caño y del
Hoyo. Començà per ella una etapa llarga i difícil en la que Carmen donà prova d’estimació a l’espòs, de magnanimitat i de fortalesa,
sostinguda per una fe i una caritat heroica. La constant sol·licitud d’esposa fidel i pacient, la pregària i la penitència durant vint anys
és beneïda per Déu. Joaquín demana perdó per les seves errades i reforma la seva vida.

Vídua Tenia Carmen 47 anys quan va morir el seu marit, no havien tingut fills. La viudetat no se li representa com a un final de ruta. El seu
intens amor i dedicació fins al moment li sembla poca cosa com a correspondència a l’infinit amor que Déu ens té.
La grandesa del seu esperit, la pregària, l’Eucaristia, l’esperit franciscà de la Tercera Orde Seglar de Sant Francesc, l’estima als infants
i persones necessitades, l’impuls apostòlic de la seva ànima, la porten a cercar la voluntat de Déu sobre la seva vida i la manera d’ensenyar tothom a conèixer i estimar Déu.
Els nens pobres de mitjans, de cultura, de fe, arriben amb força al seu cor, ella els veu com una presència estimada de Jesús Infant.

“...amb el desig manifestat per Madre Carmen, amb un estil
de vida de família, de fraternitat universal, amb dolcesa i amor,
acompanyant i fent créixer les persones de cadascú dels alumnes,
en el si de llurs famílies i en favor de la societat que ells mateixos
construiran i serviran.”

Religiosa i Fundadora Déu la crida a una entrega sense límits i ella, disposada, respon amb generositat. Amb l’orientació del sacerdot caputxí, Frai Bernabé
d’Astorga, obrí a casa seva una petita escola. Se li afegiren algunes joves que compartien la seva inquietud i es posà la llavor del que
serà una nova Congregació Religiosa.
El 8 de maig de 1884, Carme i les seves primeres companyes arribaren a l’anomenat Convent de la Mare de Déu de la Victòria. Seria
el primer pas de l’Institut de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors.

Arribada a Catalunya En el 1887, abans de complir-se els tres anys de la Fundació de l’Institut, establí a Tiana la primera comunitat de la Congregació a
Catalunya, després hi obrirà quatre cases més: seran cinc de les onze cases que ella mateixa instituí.
Les germanes eduquen els infants i els joves, en primer lloc els més necessitats, tenen cura dels malalts i dels nens de bressol, atenen
orfes i obreres. Mare Carmen deia: “Quan enlairo la meva mirada al cel s’acreixen els meus desitjos d’anar arreu per ensenyar a tots
els homes a conèixer i estimar Déu”.

Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors
Carrera de Madre Carmen, 4 • 29200 ANTEQUERA, Málaga
Tel. 952 84 12 57 • madrecarmen@gmail.com
www.madrecarmen.org

Programa d’actes commemoratius 125é aniversari
de la Fundació del Col·legi Sagrat Cor de Jesús
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Octubre

2013

Divendres, 4 Inici oficial del curs acadèmic 2013-2014
Basílica Santa María de Mataró
09:15 hores

Novembre
Dj. 7 · Dv. 8
Tot el dia

Dijous, 8
19:00 hores

Diumenge, 11
12:00 hores

Capella del col·legi

Sala d’actes del col·legi

2013

Tot el dia

Eucaristía d’antigues alumnes
Basílica Santa María de Mataró

Diumenge, 11
16:00 hores

2014
Trobada d’Educadors i P. A. S. de tots els col·legis de la nostra
congregació de Barcelona
Col·legi Sagrat Cor de Jesús

Març

Dijous, 13
09:15 hores

2014

Dimecres, 19 Aniversari Fundació. Fira Madre Carmen
Col·legi Sagrat Cor de Jesús
Tot el dia

Març
Divendres, 21 Eucaristía de Commemoració de la Fundació
Basílica Santa María de Mataró
19:00 hores

Dinar solidari
Col·legi Sagrat Cor de Jesús

2014
“Fe i Madre Carmen”, obra de teatre
Sala d’actes del col·legi

Juny

Novembre
Desembre

2014
Eucaristía Final de Curs
Basílica Santa María de Mataró

2014
Exposició “Mare Carme a Mataró, 125 anys”
Fundació Iluro de Mataró

2014

Novembre
Diumenge, 9
09:15 hores

2014
Cloenda. Eucaristía d’agraïment
Basílica Santa María de Mataró

Les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, avui es troben en diversos països: a Espanya, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana i Uruguai, porten l’acció apostòlica encomanada per l’Església, continuació d’aquella llavor del temps de la fundació, profunditzada, mantinguda i desenvolupada d’acord als signes dels temps.

La Beata Madre Carmen a Mataró
2014

Maig

congregació: Andalusia, Madrid, Valladolid, Amèrica...
Sala d’actes del col·legi

Febrer

Diumenge, 11
14:00 hores

l’Institut. L’amor, la humilitat, el perdó, la fortalesa marquen el seu sentit i el seu actuar.
Junt a l’Eucaristia, els misteris de Betlem i del Calvari són les fonts vives on el seu esperit rebé alè i claror.

Missió de la Congregació en l’actualitat
2014

Maig

“Vida de Madre Carmen”, obra de teatre

Últims anys La vida de Madre Carmen, al capdavant de la Congregació passà per grans proves i dificultats: calúmnies, oposicions dins i fora de
Beatificada Als 65 anys d’edat, el 9 de novembre de 1899, a Antequera, neix per la vida eterna. El 6 de maig de 2007 va ésser beatificada.

2013

Dm. 18 · Dj. 19 Festival de Nadal. Felicitacions de diferents col·legis de la

Dissabte, 15

Acte Oficial de Commemoració del Fundació. Amb la presència
de diferents personalitats
Sala d’actes del col·legi

Maig

Exposició del Santíssim

Desembre

15:15 hores

2014

2013

Novembre
Dj. 7 · Dv. 8
15:30 hores

Maig

En el segle XIX, el desenvolupament industrial i els canvis socioculturals, van determinant l’aparició d’un nombre creixent d’obrers.
Es desvetllà l’atenció vers la qüestió social, es desenvolupà els conceptes d’home, de vida i de món en els que les noves situacions
s’han de recolzar i cap als que s’han de dirigir. La nostra diòcesi i els cristians de Mataró intenten solucions; la preocupació general
tindrà un moment culminant amb l’encíclica Rerum Novarum publicada per Lleó XIII el 15 de maig de 1891.
Va ésser l’any 1889, quan la jove Congregació arribà a Mataró. La intervenció de Frai Bernabé d’Astorga, el desig de fer el bé que
portava Madre Carmen, trobaren un camp conreat: Vint anys abans, el 1869, la senyora Dolors Clariana, moguda pel zel i abnegació
en pro de les obreres, havia posat els fonaments del que arribaria a ser l’Escola Dominical del Sagrat Cor de Jesús. La senyora Dolors
i el director, don Miquel Gironès, per tal d’engrandir i donar continuïtat a l’Escola demanaren a la Congregació que continués l’Obra.
Madre Carmen, portada per la caritat i sota l’impuls de l’Esperit Sant s’obrí a un nou tipus de pobresa que emergeix en la societat canviant.
Abans de finalitzar l’any 1888, la Madre es desplaçà a Mataró, examinà els objectius i de seguida acceptà: s’unien i s’enllaçaven
d’una manera admirable amb els anhels de la Congregació.
El 16 de març, la comunitat queda establerta, és acollida “entre el regocijo común”. Les germanes es fan càrrec de l’Escola dominical
establerta i d’una escola nocturna que s’obrí per les obreres per cobrir aquesta necessitat a Mataró. Al mateix temps començà també
l’escola diürna.
Al tombar el segle, les germanes juntament amb el Bisbe, preveres i laics emprengueren un nou camí en benefici de les obreres, es
constituí el Patronat Escolar Obrer: institució molt reputada no tan sols en la localitat sinó també a Europa.
L’escola diürna consolidada d’acord a les normatives i en el quefer pedagògic qualificat i joiós perdura fins avui, Escola Sagrat Cor
de Jesús, en resposta actual, decidida i amatent davant les necessitats dels alumnes.
Han transcorregut 125 anys. La història ha anat imposant el seu ritme. Amb la força del Senyor, en justa correspondència per part de
les religioses, l’any 1968 s’obrí un nou col·legi a Mataró, Col·legi Sant Josep (Ronda Cerdanya), per tal de donar resposta educativa
a les onades d’emigrants que arribaven.
Sempre, amb el desig manifestat per Madre Carmen, amb un estil de vida de família, de fraternitat universal, amb dolcesa i amor,
acompanyant i fent créixer les persones de cadascú dels alumnes, en el si de llurs famílies i en favor de la societat que ells mateixos
construiran i serviran.

ORACIÓ
Per a demanar una gràcia per la intercessió de
la Beata Mare Carme del Nen Jesús

Jesús, bondat sense límits, que vàreu enriquir
Mare Carme del Nen Jesús amb la fermesa de la Fe
i admirable Fortalesa en les dificultats de la vida,
augmenteu en nosaltres la Fe, l’Esperança i la Caritat i concediu-nos que la imitem per ser-vos sempre
plaents.
Confiem al vostre Cor el nostre desig de veure-la
glorificada en l’Església i esperem que per les seves
pregàries ens concediu la gràcia que us demanem, a
Vós que viviu i regneu pels segles dels segles. Amen.
Parenostre, Avemaria i Glòria.

Molts són els favors rebuts per mitjà de la Beata Mare
Carme i els que demanem per la seva intercessió.
És bo que siguem testimonis vius i ens comuniquem
les gràcies rebudes.
Testimoni que ens convida a tots a l'oració.

