Barcelona, 31 d’octubre de 2008

ANY I. núm.

Jornada de Formació Permanent: 25 d’octubre de 2008
La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de Formació Permanent
de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau
fer-vos arribar aquesta informació.

EL SERVICIO DE LA AUTORIDAD Y LA OBEDIENCIA
PERSPECTIVAS COMPLEMENTARIAS
a càrrec de

José Cristo Rey García Paredes
José Cristo Rey García Paredes, missioner claretià. Doctor en
Teologia. Catedràtic de Teologia de la Vida Consagrada a l’ITVR
de Madrid. És professor als Instituts Teològics de Vida Religiosa
de Manila i Madrid. Director de Vida Religiosa (1986-1991).
Director actual de l’Instituto Teológico de Vida Religiosa.
ESTUDI DEL DOCUMENT I PERSPECTIVES COMPLEMENTÀRIES
El servicio de la autoridad y la obediencia, instrucció de la Congregació per als Instituts de Vida
Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, aprovada el 5 de maig de 2008 pel Sant Pare
i promulgada a Roma l’11 de maig, solemnitat de la Pentecosta.
► El document informatitzat pot descarregar-se de la web de l’URC: http://urc.confer.es/urc/

Data: 15 de novembre de 2008
Preu: 20 euros
Hora: 9.45-13.30 i 16-18 h
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)
L1 Rocafort i L3 Poblesec
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores)
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JC.

DARRERES PUBLICACIONS
► (2007) Lo que Dios ha unido… Teología de la vida matrimonial y familiar. Madrid: Ed. San Pablo.
► (2007) «La misión: en un mundo en mutación y ante la nueva conciencia planetaria.»

Misiones Extranjeras: Revista de misionología, núm. 221, p. 770-785.
► (2007) «María y el neopaganismo en Internet. Una perspectiva desafiante.»
Ephemerides Mariologicae, vol. 57, núm. 2-3, p. 239-250.
► (2006) «La espiritualidad apocalíptica, alma de la misión.» Selecciones de teología, núm. 180, p. 299-304.
► (2003) «El agua y sus misteriosos significados.» Crítica, any 53, núm. 910, p. 45-48.
► (2001) Nacido de María Virgen. Madrid: Ed. San Pablo.
► (2000) Mariología. Madrid: Biblioteca Autores Cristianos (2 ed.).
► (2000) Teología de la vida religiosa. Madrid: Biblioteca Autores Cristianos.
► (1998) Ecología del espíritu: ¡mi casa es toda de viento! Madrid: Publicaciones Claretianas.
► (1997) Santa María del 2000. Madrid: Biblioteca Autores Cristianos.

Pelegrinatge a Tarragona: 10 de gener de 2009
Tarragona serà l’epicentre de la vida religiosa
a Catalunya el 10 de gener de 2009 amb motiu
de celebrar-hi el pelegrinatge corresponent a
l’Any Jubilar dels sants Fructuós, Auguri i
Eulogi.
L’eucaristia a la catedral, presidida per
l’arquebisbe Jaume Pujol, que ha expressat la
seva joia d’acollir les religioses i religiosos de
les diòcesis catalanes, serà a les 11 del matí.
Posteriorment, les visites a l’amfiteatre i la
possible lectura de la Passio Fructuosi, així
com la visita al museu bíblic, seran punts
d’indubtable interès.
El Col·legi La Salle acollirà el dinar de
germanor dels participants al pelegrinatge.
Una magnífica oportunitat per viure aquesta
experiència espiritual de l’Any Jubilar, per
compartir de manera intercongregacional amb
religioses i religiosos inquietuds, somnis i
experiències, i per recordar-nos que els
testimonis avui som nosaltres.
Properament, es trametrà informació sobre la
inscripció: preus i viatges.

La Comissió Permanent, en marxa
La Comissió Permanent de l’URC ha celebrat tres
reunions des d’inicis de setembre, la primera de les quals
va ampliar la seva participació als representants dels
diversos organismes vinculats. S’ha aprovat el calendari,
que es pot trobat a la web i que es va trametre en el
número 9 de l’informatiu Horeb, s’ha decidit convocar
una trobada de religioses i religiosos a Tarragona amb motiu de l’Any Jubilar per al 10 de
gener de 2009, s’han fet aportacions a l’esborrany dels estatuts de la CONFER, que seran
properament reformats, s’han establert contactes amb la Fundació Narcís Jubany de
pròxima creació, s’ha dialogat amb representants de religiosos en barris...
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La Comissió Permanent està integrada per
Cristina Martínez, stj, com a presidenta, Màxim
Muñoz, cmf, com a vicepresident, Mª Eulàlia
Freixas, mic, Josep Martí, fsc, i Jacint Durant, ofm,
Carmen García, rsj, com a vocals, i Lluís Serra,
fms, com a secretari general.

CEVRE: Formació Inicial
El CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat) ofereix, com cada any, el curs
sistemàtic de formació per a l’etapa inicial a la vida consagrada, adreçat a prenovicis,
prenovícies, novicis i novícies. Les classes s’imparteixen els dilluns, de 15.30 a 19.30 hores,
a la seu del CEP (Centre d’Estudis Pastorals), carrer Rivadeneyra, Barcelona.
Actualment, participen al curs 26 persones, que poden ampliar-se en tres més a partir de
gener. Les congregacions presents són Germans de La Salle, Germans Maristes, Puresa de
Maria, Mercedaris, Salesians, Sagrada Família d’Urgell, Escolapis, Missioneres de Natzaret,
Filles de Sant Josep, Hospitalàries Sagrat Cor de Jesús, Benedictines i Filles de la Caritat
Prèviament, es va celebrar una reunió amb els responsables de la formació i mestres de
novicis i novícies per definir l’organització del curs.
Mª Victòria Molins, stj, va pronunciar la lliçó inaugural fent un comentari sobre «La Paraula
de Déu es va fer carn» (Jn 1,14), tot fent-se ressò del sínode dels Bisbes.

Espiritualitat per al canvi i la missió
La primera sessió de Formació Permanent ha estat a càrrec
del P. Felicísimo Martínez, op. L’assistència massiva a la
conferència, celebrada a Barcelona el 13 d’octubre, ha
demostrat l’interès que el tema té per a la vida religiosa.
L’esquema presenta els següents apartats: introducció, una
espiritualitat per al canvi, àrees prioritàries per gestionar el
canvi, alguns supòsits teològics per a repensar i reorientar la
missió, noves actituds per a la missió.
La jornada ha estat una
oportunitat per retornar a les arrels de la vida religiosa,
ja que el P. Felicísimo s’ha centrat en els aspectes
essencials de la vida consagrada en els moments de
canvi: espiritualitat, missió i pobresa.
Podeu trobar un resum de la conferència a la web:
http://urc.confer.es

XV Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars
La celebració de la XV Jornada de Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars tindrà
lloc el 8 de novembre, dissabte, al Col·legi Sagrat Cor (Besòs). El tema de reflexió, a càrrec
de Josep M. Rambla, és: La presència de la vida religiosa als barris obrers i populars: acollir
les crides de Déu, avui. Treball personal, treball en grups, dinar, diàleg i eucaristia són els
moments mes importants d’aquesta jornada.
Per apuntar-vos, truqueu al 93 412 15 51 (Carme) o escriviu a pastoralobrera@arqbcn.cat
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Retrospectiva informativa
En aquest número d’Horeb reprenem el recull de notícies. Recuperem, però, de manera
molt breu, algunes informacions significatives que han succeït durant els darrers mesos amb
la probabilitat de tenir moltes omissions. A causa de l’estiu i del canvi a la secretaria general,
s’ha ajornat la seva publicació.
► Capítol provincial dels Framenors Caputxins (Sant Martí de Sesgueioles, 16 a 21 de
juny). Fra Jacint Durant fou reelegit com a ministre provincial.
► Professió de Roser Estrada en el Monestir de Sant Benet de Montserrat, al juny.
► Capítol general de les Germanes Carmelites de Sant Josep a Prats de Cerdaña, Lleida,
al juliol. Reelecció de M. Gaudencia Serna com a superiora general.
► Celebració dels 150 anys de la fundació de les germanes de la Sagrada Família
d’Urgell. Inauguració a Cervera el 29 de juny. La cloenda serà el 29 de juny de 2009. El
lema: «Compromís i servei».
► Capítol general de l’Institut de les Germanes de Sant Francesc d’Assís a Chevilly Larue,
juliol. La germana Elisabeth Robert ha estat elegida com a superiora general.
► Capítol provincial de les Missioneres de la Immaculada Concepció, que ha reelegit la
germana Eulàlia Freixas per a quatre anys més.
► Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Nou disseny de la web del monestir:
www.benedictinescat.com
► Manresa i Sallent han estat les viles amfitriones dels últims actes de l’Any Claret a
Catalunya
► Capítol general XXII de les Salesianes: Roma, del 18 de setembre al 15 de novembre.
El tema escollit és Cridades a ser, avui, signe i expressió de l'amor preventiu de Déu.
Nova Superiora General: Sor Yvonne Reungoat, 9a successora de Madre Mazzarello.
► Inauguració de les noves instal·lacions de la Llibreria Claret, celebrada el 20 d’octubre,
amb presència de Mons. Lluís Martínez Sistach, la Sra. Montserrat Coll i el P. Màxim
Muñoz, provincial.
► VII Capítol general: reelecció de Milagrosa Bazán Ocón com a superiora general de les
Serventes de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre:.
► Reelecció de la superiora provincial de les religioses del Sagrat Cor: Margarida Bofarull.

Guia 2008
Heus ací la nova edició de la Guia de la Vida Religiosa a les Diòcesis
Catalanes, en la qual trobem la informació necessària perquè tothom
que ho desitgi pugui posar-se en contacte amb les comunitats religioses
de les nostres diòcesis.
La Guia no és només un instrument útil, sinó també un testimoni gràfic
de la presència de la vida religiosa a les nostres terres. Fent un cop d’ull
per les seves pàgines veurem que, tant pel nombre com pels serveis
que oferim, els religiosos i les religioses, els monjos i les monges tenim
encara una paraula a dir a la nostra societat. Les nostres vides i les
nostres tasques volen contribuir al desenvolupament d’un món més
humà, d’una societat que cada vegada més respongui al projecte de Déu envers ella.
La Guia consta dels apartats següents: 1. Equivalències del nom popular i del nom oficial
dels ordes i congregacions que tenen cases a Catalunya. 2. Llista dels Instituts i comunitats
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masculins i femenins. 3. Annex que recull els Estatuts de l’URC.
Del pròleg, escrit per Cristina Martínez
Distribució: en correspon una a cada comunitat. Cal retirar-les de la seu de l’URC a les
tardes, de 3 a 7. Estan preparades per institucions religioses.

Subscripció a HOREB
L’informatiu HOREB és una publicació gratuïta, electrònica i periòdica de l’URC (Unió de
Religiosos de Catalunya). Es va iniciar el gener de 2008 i es tramet per correu electrònic a
les superiores i superiors d’institucions religioses (135) i a les comunitats religioses de les
diòcesis de Catalunya (861).
Totes les persones interessades poden rebre també, a partir d’aquest nou curs, aquest
informatiu a la seva bústia individual.
Subscripció a la web de l’URC: http://urc.confer.es/urc/

Tramesa d’informacions a l’Horeb
Horeb és un espai de comunió. Cada congregació, institut, orde... es responsabilitza de fer
arribar a la seu de l’URC, a través de l’adreça electrònica horeb.urc@gmail.com, les notícies
referents al seu àmbit i que es vulguin compartir. Convé adjuntar també, si és possible,
material gràfic com fotografies.

Vicaries i delegacions episcopals de la vida consagrada
La trobada de Vicaris i delegats i delegada episcopals de vida consagrada, amb la
participació del secretari general de l’URC, s’ha reunit a la Casa d’Exercicis Sant Ignasi de
Sarrià el 30 d’octubre per compartir els objectius programats a cada diòcesi, algunes
informacions de la seva àrea d’actuació, com també per reflexionar sobre la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada.

Calendari mes de novembre
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11-14
12
15

LIX Assemblea General URC a Barcelona
XV Assemblea General de CONFER a Madrid
Trobada de l’Antena de Barcelona: Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia.
Jornada de Formació Permanent: José Cristo Rey García Paredes – El servicio
de la autoridad y la obediencia
17 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional
25 Comissió Permanent URC
27 SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
www.urc.confer.es
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