Barcelona, 9 de gener de 2009

ANY II. núm.

Bon Any 2009
Bon Any 2009! En encetar el segon any de la
publicació de l’Horeb, saludem a tots els nostres
lectors i persones subscrites.
Recordem que aquesta publicació periòdica i
informativa es tramet a les cúries generals i provincials
així com a les comunitats amb seu a Catalunya. Les
religioses i religiosos que desitgin rebre aquests
comunicats en la seva adreça de correu electrònic,
només cal que es subscriguin on-line i rebran les
còpies del document en format pdf.
Enguany és l’Any Internacional de l’Astronomia (AIAIYA2009), 400 anys després que Galileu Galilei, el
1609, apuntés per primera vegada al cel amb un
telescopi. Aquesta declaració de la UNESCO va ser
ratificada per l’ONU el 19 de desembre de 2007.
Els estels tenen una funció especial en la recerca de
Crist tal com fa pocs dies ho hem recordat en la festa de l’Epifania. Que aquest nou any
sapiguem llegir els signes de Déu a la nostra vida i seguir-los amb decisió.

Trobada Jubilar a Tarragona: 10 de gener de 2009
L’objectiu d’aquest Horeb és donar informació de darrera hora sobre la Trobada Jubilar a
Tarragona. El dia 30 de desembre es va fer arribar via correu electrònic a les persones
subscrites a la Trobada, però aquí en fem una recopilació global per a tothom.
AUTOCARS
Els autocars pertanyen a l’empresa Ripollet Bus. S’han organitzat set autocars en funció de
les inscripcions rebudes i del seu emplaçament. Aquí s’indiquen itineraris i horaris.
Els qui vagin en cotxe hauran de recollir el material al Seminari Pontifici de Tarragona.
Autocar 1: Tortosa
Jesús-Tortosa / Tortosa:
8.00 hores
Teresianas+Consolación+ Ferreries+ Viena Pescadería +entrada autopista "Aldea"
(Amposta)
Cambrils: estació Renfe
9.00 hores
Reus: estació Renfe
9.15 hores

Autocar 2: Girona
Girona: estació d’autobusos
Caldes de Malavella: porta de Vichy Catalán
Calella: parada abans de l’Hospital
Arenys: estació de Renfe
Mataró: plaça de les Teresites
Els viatgers de Figueres hauran d’anar a Girona.

7.00 hores
7.20 hores
7.40 hores
7.50 hores
8.00 hores

Autocar 3: Badalona-Barcelona
Badalona: Museu Badalona
7.30 hores
Barcelona: plaça dels Països Catalans de Barcelona 8.00 hores
al costat de l’estació de Sants
Autocar 4
Autocar 5
Autocar 6: Barcelona
Anada. Sortida des de Barcelona:
8.00 hores
Tornada. Arribada a Barcelona:
19.00 hores
Sortida des de la plaça dels Països Catalans de Barcelona, al costat de l’estació de Sants
Els viatgers de l’Ametlla del Vallès, El Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Feliu
de Llobregat i Barcelona Sant Andreu hauran d’anar a l’estació de Sants.
Autocar 7: Vic-Sabadell
Vic: estació de Renfe
7.30 hores
Sabadell: estació Sabadell Centre
8.15 hores
Els viatgers de Terrassa i Manresa hauran d’anar fins a Sabadell Centre.
HORARI
Recordem l’horari de la jornada:
• 10.00 h
Arribada.
Els autocars deixaran el personal al portal de Sant Antoni. Abans de
baixar, però, es lliurarà la guia del pelegrí i el tiquet de dinar.
Acollida al Seminari Pontifici de Tarragona, carrer Sant Pau, 4
Visita lliure 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. Els religiosos sacerdots que
desitgin concelebrar l’eucaristia hauran de portar alba i estola vermella.
• 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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BENVINGUDA DE L’ARQUEBISBE

BENVINGUTS A TARRAGONA EN L’ANY JUBILAR
Benvolguts germans i germanes religiosos de tot Catalunya,
Amb gran goig he rebut la notícia del vostre pelegrinatge jubilar a Tarragona, tot i que, segurament,
molts ja heu vingut amb el vostre institut o congregació per a rebre el do de la gràcia jubilar, que
sempre és un nou kairós, un moment favorable per a rebre novament aquesta gràcia que el Senyor ens
regala.
Us saludo a tots i us dono la benvinguda a aquesta antiga i venerable arxidiòcesi, església paulina,
que celebra des del 21 de gener de 2008 fins al 21 de gener de 2009 l’Any Jubilar en memòria del
1750 aniversari del martiri de sant Fructuós, bisbe de Tàrraco, i dels seus diaques sant Auguri i sant
Eulogi. I, a més, això s’esdevé dins l’Any Jubilar que el sant pare Benet XVI ha decretat per a tota
l’Església amb motiu del bimil·lenari del naixement de l’apòstol sant Pau. Bé podem dir que «De la
seva plenitud, tots nosaltres n’hem rebut gràcia rere gràcia» (Jn 1,16).
Vosaltres, els religiosos, sabeu molt bé que la nostra vida és un pelegrinatge, som viatgers, de pas
en aquest món, cap a la casa pairal, la nostra veritable llar. Ara sortireu de les vostres cases i
comunitats per posar-vos en camí, deixant les seguretats, compartint amb tots les incomoditats, per tal
de venir a compartir junts la taula de l’eucaristia, que és el nostre aliment i veritable font de vida, que
ens fa testimonis de la llum del Crist, evangelitzadors i persones lliurades, en cos i ànima, al servei
dels altres.
Fa 1.750 anys, els nostres màrtirs van ser testimonis de la seva fe amb el preu de les seves vides.
Ells van ser testimonis dels valors veritables, de l’autèntica vida, de la felicitat que no s’acaba. Ens
van indicar el camí amb la seva fe, la seva esperança i la seva caritat: la fe els va fer valents en la lluita
fins a la mort; l’esperança els feia estar segurs de la corona immarcescible que rebrien; la caritat els
inflamava perquè en llur sacrifici no maleïen els botxins, només pregaven aquell que ho pot tot.
També vosaltres, en els vostres instituts i congregacions, heu tingut testimonis: germans vostres que,
arreu del món, han fet professió de la seva fe fins al final, donant la vida amb amor i pregant pels qui
els mataven.
Avui, testimonis som nosaltres. 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 un 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.
Estimats, us animo a venir a Tarragona per tal de reviure aquells esdeveniments que van ser
fonamentals per a l’evangelització de la nostra terra: aquella llavor va caure en terra bona i va donar
molt de fruit. Aquest és el meu desig: que sigueu la bona terra on la llavor de l’evangeli pugui
fructificar abundosament. Sigueu testimonis avui.
Rebeu tots, els qui vindreu i els qui no podreu fer-ho, la meva més càlida salutació i, amb tot el
meu afecte, la meva benedicció.
† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat
Tarragona, novembre de 2008
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Calendari mes de gener
10
12
13
14
15
19
20

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

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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