Barcelona, 25 de gener de 2008

ANY I. núm.

El P. Adolfo Nicolás, nou Superior General de la Companyia de Jesús
El jesuïta espanyol Adolfo Nicolás és el nou Superior General de la Companyia de Jesús.
El dissabte 19 de gener, els 217 electors de la Congregació General 35 l’escolliren per
encapçalar la Companyia de Jesús els propers anys.
El P. Adolfo Nicolás, espanyol, ha estat fins ara Moderador de la Conferència de Provincials
d'Àsia Oriental i residia a Filipines. Nasqué a Villamuriel (Palència) el 29 d’abril de 1936 i
entrà a la Companyia el 15 de setembre de 1953, al noviciat d'Aranjuez. La seva formació
s'ha desenvolupat a Aranjuez, el Japó i Roma. El 1964 arribà a Tòquio (Japó) per estudiar
Teologia. Allà s’ordenà el 17 de març de 1967 i féu els últims vots a la Companyia el 5
d'octubre de 1976.
Entre 1968 i 1971 estudià Semiologia a la Gregoriana de Roma, camp en el qual és un
especialista. Entre 1971 i 2002 fou professor de Teologia a la Universitat Sofia de Tòquio.
Fou Provincial del Japó des de 1993 fins a 1999 i participà en la CG34 (1995) de la
Companyia de Jesús. Parla espanyol, japonès, anglès, francès, italià i també català, ja que
passà part de la seva infància a Catalunya.
El curs 1946-1947, en què el seu pare fou destinat a Catalunya, assistí al primer curs de
Batxillerat a l'Institut Jaume Balmes de Barcelona. Després, estudià al Col·legi La Salle de
Gràcia, fins a l'any 1949, i finalment, quart de Batxillerat a l'Escola Apostòlica Sant Josep de
Roquetes, a la província de Tarragona. L'any 1950, un nou destí familiar el portà a Madrid.

El P. Àngel Asurmendi Martínez, nou provincial dels Salesians
La vigília de la festa de Sant Francesc de Sales, patró dels Salesians, el Rector Major de la
Congregació Salesiana ha fet públic el nomenament del P. Àngel Asurmendi Martínez com
a nou provincial dels Salesians a Catalunya, Balears, Aragó i Andorra per a un període de
sis anys. Succeirà al P. Joan Codina el proper estiu.
El nou provincial nasqué a Mendavia (Navarra) el 27 de febrer de 1952 i era el petit de
quatre germans. Féu la primera professió com a salesià el 16 d’agost de 1971, a Godelleta
(València), i optà definitivament per la vida salesiana el 15 de juny de 1980, a Osca. Fou
ordenat sacerdot el 29 de juny de 1983, al Santuari de Sant Josep de l’Obra Salesiana de
Rocafort, a Barcelona.
Els seus anys de formació salesiana transcorregueren a les cases de Sant Vicenç dels
Horts, Girona, Godelleta (València), Sentmenat i Martí-Codolar (Barcelona). Ha desenvolupat
la seva vida religiosa a les cases salesianes de Rocafort (Barcelona), Osca (Residencia
Provincial de Niños i Colegio de San Bernardo), Horta (Barcelona), Sant Vicenç dels Horts,
Sarrià i, des de 2006, a la Casa Provincial, com a vicari i delegat provincial de Formació.

XX Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya i les Illes
El dia 9 de febrer tindrà lloc, al Seminari Salesià Martí-Codolar (Av. Cardenal Vidal i
Barraquer, 1), la XX Jornada d’Estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya i les Illes, de les
9.30 h a les 17.00 h, al voltant del tema Els treballadors i les treballadores immigrants:
una crida a la Pastoral Obrera.
Organitza el Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya (tel. 93 412 15 51,
horari: de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 18.30 h, persona de contacte: Sra. Carme, correu
electrònic pastoralobrera@arqbcn.cat). Data límit d’inscripcions: dijous 7 de febrer.

Trobada de Formadors/es i Delegats/des de Pastoral Vocacional de l’URC
El dissabte 1 de març tindrà lloc, al Col·legi La Salle Gràcia (plaça del Nord, 14), la Trobada
de Formadors/es i Delegats/des de Pastoral Vocacional de la Unió de Religiosos de
Catalunya, amb el tema: I a mi qui m’acompanya? Les ajudes per a qui acompanya.
Xerrada i diàleg amb Jesús Sastre, sacerdot diocesà. L’activitat començarà a les 9.45 h, amb
l’acollida; a les 10.15 h, la ponència; a les 12.00 h, diàleg amb el ponent; a les 13.15 h,
l’Eucaristia; a les 14.00 h, dinar; a les 15.30 h, presentació de materials vocacionals, i a les
17.00 h, cloenda. El preu és de 15 € i la data límit d’inscripció és el 20 de febrer. Les
inscripcions es faran a l’URC, als telèfons i adreces indicades al peu de la pàgina. Us
esperem a tothom que estigueu treballant com a formadors/es i delegats/es de Pastoral
Vocacional, tant a escala provincial com local.

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
El dissabte 2 de febrer tindrà lloc la Jornada mundial de la Vida Consagrada, amb el lema:
L’Evangeli al cor. La paraula de Déu a la Vida Consagrada.
Diverses celebracions tindran lloc a les diòcesis catalanes, ja sigui el dissabte dia 2 o bé el
diumenge dia 3.
La Vida Consagrada té una estreta relació amb la Paraula de Déu, perquè representa el cor
de l’Església que acull l’Evangeli. Darrere de cada fundador o fundadora, hi ha una paraula de
Jesús que convé saber guardar en el cor com Maria.

Reunió Tallers Generacionals
El dia 22 de gener se celebrà la primera trobada sobre els tallers generacionals. Tot i que no
eren molts, la gent estava molt engrescada per tirar-ho endavant.
Us anunciem el dia i l’hora de la propera reunió per grups, per a totes aquelles persones que
s’hi vulguin afegir. S’ha canviat una mica la distribució dels grups. Preneu nota d’aquests
canvis les persones que hi estigueu interessades. Us animen a formar-ne part!
De 25 a 40 anys. Propera reunió a l’URC, dissabte 16 de febrer, d’11 a 13h.
De 40 a 50 anys. Propera reunió a l’URC, dilluns 25 de febrer, a les 19.30 h.
60 i més anys. Propera reunió a l’URC, 6 de febrer, a les 19.00 h.
Aquelles persones que vulgueu participar-hi podeu trucar a l’URC o enviar un correu
electrònic (adreces al peu de la pàgina).
Les persones interessades podeu recollir a l’URC els quaderns que motivaran inicialment la
vostra reflexió.

Curs de Formació per a l’Etapa Inicial
El dia 14 de gener començà el segon trimestre del curs de Formació Inicial, adreçat a
novicis/es i prenovicis/es de diverses institucions. Aquest trimestre hi participen 24 persones
que aprofundeixen sobre diverses temàtiques de la Vida Religiosa.

Consell Pastoral de la Diòcesi de Barcelona
En l’última reunió del Consell Pastoral de la Diòcesi de Barcelona s’extragueren les
conclusions següents sobre la Pastoral d’Immigració:
1. Necessitat de fer pedagogia de les comunitats per sobre de les utopies, conèixer les
causes de la vinguda i potenciar l’acollida.
2. Encaixar les diferents religiositats.
3. Cal reflexionar sobre l’ús de la llengua perquè no sigui una barrera, sinó un vehicle de
comunicació.
4. Integrar la reflexió de la immigració a totes les àrees: delegacions, escola…
5. Crear o promoure un centre d’estudis de reflexió sobre la immigració.
6. Punt d’equilibri entre l’acollida i el manteniment de la identitat pròpia.
7. Enfortir i ajudar les parròquies especialment afectades pel fenomen de la immigració.
8. Necessitat d’acompanyar la segona generació (fills d’immigrants nascuts aquí) a
integrar-se a les comunitats, en un estil diferent del dels seus pares.
9. Introduir al full dominical notícies referents a la religiositat dels immigrants.
10. Nomenament d’algun immigrant en el Consell Pastoral.
11. Criteri de la immigració al mapa Pastoral diocesà.
12. Incorporació de la reflexió sobre el tema als Consells Pastorals.
13. PARAULA CLAU A NIVELL PASTORAL: ACOLLIMENT.

Agenda mes de febrer
1 Reunió Comissió Permanent amb la Conferència Episcopal Tarraconense
2-3 JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA. Celebracions per diòcesis i
poblacions.
9 Jornada de Formació Permanent: Beber en el propio pozo. ¿Emigración espiritual
o búsqueda de la propia identidad?, Gonzalo Fernández, CMF.
Inscripcions a l’URC fins al dia 1 de febrer.
12 Comissió Permanent URC
18 Vocalia de Pastoral Juvenil Vocacional
25 Trobada de Superiores Majors i Abadesses
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