Barcelona, 2 de desembre de 2008

ANY I. núm.

XV Assemblea General de la CONFER
La XV Assemblea General de la
CONFER va tenir lloc a Madrid de
l’11 al 14 de novembre. Enguany,
el lema ha estat: «Acollim i sortim
a l’encontre de tothom amb les
actituds de Jesús», dins del pla
«Presències i ressonàncies de Déu
a les perifèries i fronteres de la
vida». Aquest tema de fons ha
estat tractat la tarda del divendres,
mitjançant quatre intervencions. La
vida religiosa en la frontera de
l’educació, per Inmaculada Tuset,
Religiosa de Jesús Maria; dels
joves, per Inmaculada Eibe,
carmelita Vedruna; de la teologia,
per Felicísimo Martínez, dominic; i
de l’exclusió, per Rosaura Rodríguez, germaneta de Jesús. Posteriorment, Carlos Amigo
Vallejo, franciscà i cardenal de Sevilla, ha desenvolupat la ponència Horitzons de futur per a
la vida religiosa i ha presidit l’eucaristia de cloenda.
La darrera tarda, de gran densitat humana i religiosa, ha estat presidida per uns dies de
treballs feixucs, que han permès centrar-se en dos objectius clau: l’aprovació d’uns nous
Estatuts i d’un nou model econòmic. Una de les gran novetats dels Estatuts és l’organització
de la CONFER en zones, que substituiran les antigues CONFER regionals i diocesanes i que
tenen com a finalitat l’animació de la vida religiosa i la promoció de la formació. L’àmbit
territorial d’una zona s’estendrà, per regla general, a les comunitats religioses d’una o
diverses diòcesis colindants, tenint en compte, en el possible, la demarcació eclesiàstica i
l’autonomia administrativa. L’URC, per exemple, podria correspondre a una zona. Aquests
Estatuts hauran de ser aprovats per la Santa Seu.

El model econòmic aposta per l’autofinançament del
funcionament ordinari, per la quota única, que es repartirà
de forma solidària d’acord amb uns criteris com més
objectius millor, la quota complement, que algunes zones
podran establir, per l’optimització dels recursos ordinaris…,
temes tots ells de gran actualitat i importància per al bon
funcionament. La fotografia de la dreta recull tres membres
de la Comissió Permanent de l’URC en un descans de les
sessions.
10 CLAUS PER ESTAR AVUI, COM A VIDA RELIGIOSA, A LA FRONTERA
DELS JOVES, per Inma Eibe, ccv
1. Descobrir, estant amb ells, la presència de Déu en la novetat del temps
actual i obrir-nos perquè Ell ens renovi en el que porten amb ells els
joves.
2. Entrar en diàleg amb els joves i fer-los protagonistes de les seves
pròpies vides.
3. Flexibilitzar les nostres estructures per poder acompanyar i acollir els joves.
4. Utilitzar els seus llenguatges, els seus símbols, els seus interessos, per anunciar-los
Déu i el seu Regne.
5. Afavorir l’encontre amb Déu en profunditat.
6. Mostrar els valors de l’espera i la paciència, educar la voluntat.
7. Fer conèixer sense por la radicalitat de l’Evangeli.
8. Motivar envers el compromís per la pau, la justícia i la integritat de la creació.
9. Afavorir i acompanyar que es facin càrrec de les seves accions presents i de les
conseqüències.
10. Importància del testimoni comunitari.

El servei de l’autoritat i l’obediència
El P. José Cristo Rey García Paredes,
cmf, ha dinamitzat el 15 de novembre
la segona Jornada de Formació
Permanent del curs tot comentant la
instrucció El servei de l’autoritat i
l’obediència. Es tracta d’un text molt
obert i de gran densitat religiosa i
espiritual, que se centra en la voluntat de Déu. Es remarca també el
sentit de l’autoritat i de l’obediència en la vida fraterna i en la missió.
Podeu trobar un PowerPoint i l’àudio de la conferència a la web:
http://urc.confer.es

Carta del grup Mambré
Hola a tots, el grup de joves intercongregacional que va començar a caminar el curs passat
s’ha posat en marxa aquest octubre, i la primera novetat, motiu d’alegria, és que hem
augmentat, ara ja som set persones: Anna i Àngels (Carmelites de Mataró), Blanca
(Trinitària de Madrid), Merche (Teresiana), Anna (Companya de Maria), Elsa (Salesiana) i
Almudena (Trinitària de Mallorca).
Ens vam reunir a casa de Blanca (Trinitària) i, després de la retrobada i de conèixer-nos
amb les noves, vam fer una pregària a la capella amb la icona de la Santíssima Trinitat:
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«El Senyor s’aparegué a Abraham a les Alzines de
Mambré. Abraham seia a l’entrada de la tenda, quan
la calor del dia era més forta, i va veure tres homes
drets a prop d’ell.» (Gn 18,1-2).
Va ser una lectura orant del significat i sentit de la icona i
després vam fer el calendari de trobades i el pla de
treball: continuem amb el material de Confer i decidim
que cada mes una persona del grup enviarà unes pautes
per a la reflexió personal que després compartirem. Les
primeres pautes que hem rebut són aquestes:
«…per al pròxim dia de "feina" (14 desembre) podem
treballar fins a la pàgina 14 del quadernet número 2
i compartir juntes les preguntes de les pàgines 11-14. A la pàgina 10, a la segona columna,
diu: “només podien lluitar amb una arma: la RESSONÀNCIA de Déu en ells…"»
I jo faig la pregunta: Quin i com és el ressò de Déu en mi?
A més de posar-nos unes pautes de reflexió, hem considerat que el nom del grup pot ser
MAMBRÉ, pel sentit que des de la fe té per a nosaltres. A més, estem decidint l’himne que
tindrem, i volem que parli d’acollida i de benvinguda, perquè és l’ambient que totes respirem.
Pregueu per nosaltres i continuem en marxa.
Anna, Àngels, Ana Elsa, Almudena, Blanca i Merche

Trobada Jubilar a Tarragona: 10 de gener de 2009
L’arquebisbe Jaume Pujol ha adreçat un escrit a les religioses i als
religiosos amb motiu de la Trobada Jubilar: «El vostre pelegrinatge
ha de ser un signe d’on hi ha la vida veritable. Els nostres sants
màrtirs ho haurien tingut molt fàcil: només calia que cremessin uns
grans d’encens davant l’estàtua de l’emperador i haurien tornat a
casa sans i estalvis, i avui no els recordaríem. Però no: els signes
són importants i ells haurien traït la seva fe, haurien valorat més la
vida que la Vida.»
S’ha tramès a les comunitats una carta d’informació i un full de
subscripció, la data límit de la qual és el 15 de desembre de 2008.
Cal considerar aquesta data com a improrrogable per poder
organitzar l’esdeveniment (autocars, viatges, dinars, eucaristia...).
Recordem l’horari de la jornada:
• 10.00 h
Acollida al Seminari Pontifici de Tarragona, carrer Sant Pau, 4
Els autocars deixaran el personal al portal de Sant Antoni
Lliurament d’acreditacions
Visita de tres llocs jubilars: la catedral primada i metropolitana, la capella de
sant Pau del claustre del seminari i la capella major del seminari
L’Oficina del Pelegrí obrirà la seva botiga
• 11.00 h
Missa a la catedral, presidida per l’arquebisbe Jaume Pujol
• 12.30 h
Camí del quart lloc jubilar, l’amfiteatre
• 13.00 h
Amfiteatre: lectura de les actes martirials
Camí de la plaça entre el Passeig de Sant Antoni i Via Augusta per agafar els autocars
• 14.00 h
Desplaçament amb autocars al Col·legi La Salle de Tarragona
• 14.30 h
Dinar
• 16.00 h
Moment de compartir
• 17.00 h
Tornada
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IV Concert Músics Solidaris en Acció
Els grups musicals Joves Musicorum i Cors Sentits (Gospel)
donen un concert el 12 de desembre, a las 9 del vespre, al
teatre de l’escola Teresianes (carrer Ganduxer, 85,
Barcelona). Els diners recollits es destinaran al projecte
Cintra del Raval.

Nen Déu: benedicció de la nova seu
El 7 de desembre, a 2/4 d’1 del migdia, Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona,
beneirà la nova seu de l’Obra Beneficosocial del Nen Déu, al passeig Maragall, 185.

Sant Pere de les Puel·les: un monestir de dones
L’11 de desembre, a les 7 del vespre, al Museu d’Història de Catalunya
(plaça de Pau Vila, 3, Barcelona), s’inaugurarà l’exposició Sant Pere de
les Puel·les, un monestir de dones.
Conviden el director del museu esmentat així com l’abadessa del
monestir, Gertrudis Nin.

Subscripció a HOREB
Totes les persones interessades poden rebre també, a partir d’aquest nou curs, aquest
informatiu a la seva bústia individual.
Subscripció en línia a la web de l’URC: http://urc.confer.es/urc/

Calendari mes de desembre
10
12
15
15
19
19
25

Trobada de l’Antena de Barcelona: Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia
Concert Músics Solidaris en Acció – Beneficis destinats al Centre Cintra
Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional
Trobada Jubilar Tarragona: data límit d’inscripció
Comissió Permanent URC
SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos)
Festa de la Nativitat de Jesús

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
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