Barcelona, 23 de desembre de 2008

ANY I. núm.

BON NADAL
La Unió de Religiosos de Catalunya us desitja de tot cor un Bon Nadal.
Comparteix el teu pa
amb els qui passen fam,
acull a casa teva
els pobres vagabunds,
vesteix el qui va despullat.
No els defugis, que són germans teus.
Llavors brillarà com l'alba
la teva llum,
i les teves ferides
es clouran en un moment.
Tindràs per avantguarda
la teva bondat,
i per rereguarda
la glòria del Senyor.
Isaïes 58,7-8

Mentre eren allà, se li van complir els dies i va néixer el seu fill primogènit: ella el va faixar amb
bolquers i el posà en una menjadora, perquè no havien trobat cap lloc on hostatjar-se.
Lluc 2,6-7

Trobada Jubilar a Tarragona: 10 de gener de 2009
Més de 350 religioses i religiosos s’han inscrit a la Trobada Jubilar,
que tindrà lloc a Tarragona el 10 de gener, tot superant expectatives i
previsions.
La darrera setmana de desembre es trametran, des de la secretaria
de l’URC, informacions precises sobre la distribució de les línies
d’autocars (caldrà suprimir-ne algunes o redefinir-ne unes altres), els
horaris i els llocs de recollida.
Els religiosos sacerdots que desitgin concelebrar l’eucaristia hauran
de portar alba i estola vermella.
Després de dinar, hi haurà una estona per gaudir de manera festiva
de la trobada.

SIRBIR
El SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de
Relacions Bisbes I Religiosos) està integrat pel
bisbe Romà Casanovas (representant de la
Conferència Episcopal Tarraconense per a la
Vida Consagrada), Mª Cristina Martínez
(presidenta
de
l’URC),
Màxim
Muñoz
(vicepresident de l’URC), Pere Cardona (vicari
episcopal de VC de Tarragona), Francesc Prieto
(vicari episcopal de VC de Barcelona) i Lluís Serra (secretari general de l’URC). El 19 de
desembre, a la seu de l’URC, s’ha celebrat la reunió programada i s’ha fet un repàs sobre
les qüestions més actuals sobre la vida consagrada. S’ha parlat també dels nous Estatuts
de la CONFER, el nou model econòmic, la fundació Narcís Jubany, el centre Cintra, la
Trobada Jubilar a Tarragona, l’Assemblea de l’URC, la Instrucció El servei de l’autoritat i
l’obediència, els processos formatius... Una trobada fraterna i clarificadora.

Comissió Permanent de l’URC
La Comissió Permanent de l’URC ha
celebrat el 19 de desembre la seva reunió
mensual. El tema prioritari s’ha centrat en la
Trobada Jubilar a Tarragona, de la qual
s’han concretat alguns aspectes importants
sobre les incripcions, la planificació del
viatge i l’organització de la jornada.
L’URC s’ha adherit a la iniciativa de la
Comunitat de Sant’Egidio respecte a la la
marxa que celebra l’1 de gener: “Pau arreu de la terra-2009”.
A partir de gener el NIF de la CONFER, el mateix que el de l’URC, serà R-7800993C.

Properes canonitzacions

Francesc Coll i Guitart

Propera canonització dels beats
Francesc Coll i Guitart (18-5-1812,
Grombrèn, Girona – 2.4.1875,
Vic), fundador de la Congregació
de les Germanes Dominiques de
l’Anunciata, i de Rafael Arnáiz
Baró
(9.4.1911,
Burgos
–
26.4.1938, Dueñas).
El Papa va autoritzar el matí del 6
de desembre la promulgació dels
decrets de reconeixement dels
miracles atribuïts a la intercessió
dels dos beats, cosa que permet
la seva inclusió al catàleg de sants
de l’Església universal. Falta
l’especificació, per part de la
Santa Seu, de la data en què el
Sant Pare celebrarà aquestes
canonitzacions.

Rafael Arnáiz Baró
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Formació inicial
El passat dissabte 20 de desembre es van reunir al
Noviciat de les Germanes de la Puresa de Maria novicis i
novícies de diferents congregacions que reben formació
al CEVRE per tenir un matí de convivència recés. Amb la
riquesa que suposa compartir una mateixa fe i una
mateixa vocació, van viure un moment de gràcia en la
pregària i en el diàleg.
Van començar el dia amb una estona de pregària compartida i una petita xerrada de Josep
Manuel Vallejo en la qual els va convidar a reconèixer la
pobresa i debilitat pròpies i així mateix presentar-se
davant aquest Déu que es fa Nen, també pobre i
necessitat. I això va ser el que van portar després a
l'oració personal. Després d’un temps de diàleg en petits
grups molt enriquidor, ja que la unió de dons sempre fa
molt present l'Esperit Sant, van poder compartir la seva
experiència de fe, la seva manera de viure la vocació i el
desig de trobar-se amb aquest "Déu-amb-nosaltres" cada
dia. El cert és que aquesta relació intercongregacional els ajuda molt més a apropar-se a
Déu i caminar en la vocació.

Van celebrar l'eucaristia en un clima molt familiar i, una vegada més, Déu se'ls va mostrar
petit i humil. I, amb aquest ambient de festa, van acabar amb un dinar fratern que els va
donar l'oportunitat de conèixer-se millor. Tornar a casa amb el cor desitjós de Nadal i de
"donar gratuïtament el que hem rebut".

Nou carnet de religiosos i religioses de CONFER
Les persones que desitgin obtenir el nou carnet de religioses i religiosos de CONFER han
de presentar la documentació següent: una fotografia mida carnet, el carnet antic si aquest
porta el seu DNI (si no és així, la fotocòpia del DNI ben llegible per no confondre les dades),
el nom de la Congregació i, si és sacerdot, cal indicar-ho i si es desitja que aparegui al
carnet.
L’import de cada carnet és de 5 € i la forma d’abonar-los és en efectiu o en taló nominal a la
CONFER de Madrid.
TEL. +34-91-519-3635 - FAX. +34-91-519-5657 - confer@confer.es - www.confer.es
Cal afegir que és força útil disposar d’aquest carnet identificatiu com a religiós i religiosa.
Entre altres coses, permet l’accés gratuït a determinats museus
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Joves de l’URC
El joves de l’URC estan programant una trobada que tindrà lloc a Montserrat els dies 14 i 15
d’abril de 2009. Dos moments significatius aniran entorn d’una ponència sobre Els reptes de
la vida consagrada i d’una taula rodona, integrada per quatre religioses i religioses.
A la segona quinzena de gener, mitjançant l’HOREB, es farà arribar la programació i les
informacions per fer la inscripció.

Agraïments
Han arribat a la seu de l’URC nombroses felicitacions i cartes de les
cúries generals i provincials així com de les comunitats esteses per
Catalunya.
Es tracta d’un signe de comunió, d’una expressió d’unitat
compartida i del desig d’un Bon Nadal.
Moltes gràcies.

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 gener
1
10
12
13
14
15
19
20

Trobada de l’Antena de Barcelona: Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia
Trobada Jubilar Tarragona
CEVRE: formació inicial – segon trimestre
Comissió Permanent URC
Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia
JURC – Joves de la Unió de Religiosos de Catalunya
Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional
Xarxes solidàries – reunió de fundacions i ONGD vinculades a Congregacions
religioses

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
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