Barcelona, 10 de setembre de 2009
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Reunions que cal tenir en compte
Aquest informatiu conté, a més de notícies significatives de la vida religiosa a casa nostra,
convocatòries de reunions importants per a la dinàmica de l’URC. La Vocalia de Joves
(JURC) aposta per un impuls en la pastoral juvenil i vocacional. La formació inicial
constitueix un repte per als instituts que tenen candidats. La fundació FERSCA dóna una
passa endavant en la forma d’organitzar-se per donar millor resposta a la presència i a la
pastoral sanitària. Continuem rebent ofertes de formació contínua, que seran també
recollides a la nostra web.

21è Capítol General dels Germans Maristes: Cors nous per a un món nou
El 21è Capítol general dels
Germans Maristes s’ha iniciat
el 8 de setembre a Roma amb
la participació de 80 germans
capitulars, a més de 12
persones
convidades
(2
germans i 10 laics). El lema
del Capítol és Cors nous per a un món nou.
L’edat mitjana dels capitulars és de 54 anys. El
seu continent d’origen: Àfrica, 11; Amèrica, 32;
Àsia, 6; Europa, 36; Oceania, 10.
Gairebé 4.000 germans garanteixen la presència marista a 76 països en el camp de
l’educació formal i en obres socials.
Per al seguiment dia a dia del Capítol: www.champagnat.org

Inici del 17è Capítol General dels Missioners Combonians
El 6 de setembre, a Roma, a les
9 hores, ha tingut lloc l’Eucaristia
d’obertura del 17è Capítol
General Ordinari Especial dels
Missioners
Combonians
del
Sagrat Cor de Jesús, amb el
tema Del Pla de Comboni al Pla
dels Combonians: requalificar la
missió, la formació i el govern. Els 72 capitulars representen els 1.702 Missioners
Combonians repartits arreu del món, realitzant activitats d’evangelització a 182 diòcesis de
42 països diferents.
Es pot seguir el desenvolupament del capítol general a www.comboni.org

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional: represa amb un nou impuls
Si ja de per si treballar pastoralment amb joves és
viure en la incertesa constant dels mètodes
adequats, fer-ho en pastoral vocacional agreuja la
qüestió de quines són les millors condicions per
promoure una pastoral de la crida per al nostre
temps. Per això, la Vocalia de Pastoral Juvenil i
Vocacional va ser creada per compartir pistes i
sinergies en aquesta tasca.
Partim de la convicció que és el Senyor el qui atrau
cap al seu seguiment en la vida consagrada. I al
mateix temps creiem que hi ha camins que hi ajuden
més que altres.
En segon lloc, també estem convençuts que tota
pastoral o és vocacional o no és pastoral. L’encontre
personal amb el Crist sempre és resposta a una
vocació.
Des de fa uns anys, la sensació d’incertesa dels qui
som a la vocalia augmenta per l’absència
d’encarregats de la pastoral vocacional de més congregacions.
Així mateix, també ens agradaria una major claredat de les línies de fons per part dels
provincials. Ens agradaria sentir-nos més delegats i enviats per part dels nostres superiors i
superiores.
En la darrera reunió de curs, on érem representades tres congregacions, vam decidir que
per a la propera trobada, a finals de setembre, aportaríem dos o tres noms cadascú de
religiosos i religioses que estan implicats en pastoral juvenil. Amb aquestes noms volem
convocar una reunió d’una tarda en la qual poguéssim definir l’orientació de la vocalia:
sentit, línies de fons, convocatòria, projectes…
Ara per ara, aquesta és la situació en què ens trobem. Engrescats, per gràcia de Déu, i
mirant de posar-hi tot per part nostra.
Data
Hora
Lloc
Destinataris

21 de setembre de 2009, dilluns
18.30 a 20.20
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
Religioses i religiosos implicats en la pastoral juvenil i vocacional.
Si algú més està disposat a formar part d’aquesta Vocalia, cal posarse en contacte amb la secretaria de l’URC (telèfon 93 3024367 sec.urc@confer.es)

Reunió de mestres de noviciat i responsables de la formació inicial
Abans d’iniciat el nou curs de formació sistemàtica del CEVRE, dirigit a persones en
situació de formació inicial (postulantat i noviciat, especialment), es convoca una reunió de
mestres de noviciat i responsables de la formació inicial.
Data
Hora
Lloc
Destinataris

21 de setembre de 2009, dilluns
16.30 a 18.00
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)
Mestres de noviciat i responsables de la formació inicial que pensin
fer participar els seus novicis, novícies i postulants en el programa de
la formació sistemàtica del CEVRE. Poseu-vos en comunicació amb
la secretaria de l’URC (telèfon 93 3024367 - sec.urc@confer.es)
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Mercedaris: el P. Florencio Roselló, reelegit provincial per segona vegada
El P. Florencio Roselló Avellanes té quaranta-set anys i va néixer a
Alcorisa (Terol). Va sortir elegit per primera vegada com a superior
provincial al capítol provincial celebrat el juliol de 2003. Aquesta és la
tercera vegada que els religiosos l’han elegit per animar la vida de la
província mercedària d’Aragó.
El P. Florencio Roselló, abans de realitzar el servei d’animació
provincial, va estar destinat a les comunitats de València, Castelló i
Elx. En aquestes comunitats ha treballat sobretot en el camp de la
pastoral penitenciària com a capellà de presons i delegat diocesà de
pastoral penitenciària de les diòcesis de Castelló i Orihuela-Alacant.
A les comunitats on ha estat també
ha treballat en el camp de la
pastoral juvenil.
El trienni 2000-2003 va ser
conseller provincial de pastoral de la nostra província. Al
XXXI Capítol Provincial d’Aragó celebrat al convent de
Santa María del Olivar (Terol), presidit pel mestre
General de l’Orde, Fr. Giovannino Tolu, va ser reelegit el
P. Florencio Roselló el dia 31 de juliol de 2009.

Germanes de l’Amor de Déu: bicentenari del naixement del P. Usera
El 15 de setembre de 1810 neix a Madrid Mariano Usera y
Alarcón, popularment conegut com el P. Usera i reconegut
per l’Església com a Venerable Jerònim Mariano Usera.
L’ambient familiar, de vasta cultura i profunda fe, fan de
Mariano una persona de múltiples facetes. Sacerdot,
missioner i fundador desenvolupa amb amor, passió i sense
descans el seu servei a Déu, a l’Església i a la Humanitat,
tant a Espanya com a Àfrica i Amèrica.
És reconeguda la seva capacitat organitzativa, com admirable
és la fortalesa que té en tot moment i que es posa
constantment a prova per la malaltia que va contraure a Àfrica
i que no el va abandonar. Això el fa més humà, útil i
necessitat. Això sí, aconsegueix oblidar-se de si mateix i lliurar-se als qui més el necessiten.
El P. Usera comença sorprenent-te en fer-se monjo (on canvia de nom) i acabes caminant al
seu costat perquè, a mesura que el coneixes, descobreixes que la força de la seva vida
interior et convida a qüestionar-te la teva a la llum de l’Amor. Els homes i les dones del
tercer mil·lenni cerquen testimonis del més humà, l’amor. J. Usera
resulta lluminós i proper, atraient i convincent: caminarà al costat teu,
et donarà calor d’amistat i esperança per seguir avançant i creient en
l’Amor, sense demanar res a canvi.
El seu lema: “Dir la Veritat i fer el Bé”, es converteix en leitmotiv de tots
els qui s’apropen a la vida i obra d’aquest gran home.
La família Amor de Déu celebrem el bicentenari del seu naixement des
de la joia i la gratitud. Hem estat atrets per la seva vida i assumim el
compromís de treballar com ell pel creixement espiritual i humà del
nostre món, especialment en favor dels més desfavorits.
Gna. Margarida Martins da Silva, Superiora General de les Germanes de l’Amor de Déu
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Fundació FERSCA: assemblea general
Data
Hora
Lloc
Temes

28 de setembre de 2009, dilluns
10.30 fins al dinar inclòs.
Carrer Elisa, núm 14, Barcelona
Entre d’altres, presentació de la memòria i votació dels
Patrons de la Fundació FERSCA.
Informació Plaça Urquinaona, 11, 3-1A, Barcelona
Tel. 93 3182738 – csscc@planalfa.es
La FERS, que aplega els centres sociosanitaris catòlics de
Catalunya i les institucions religioses de l’àmbit sanitari, es
transforma en una fundació, per acarar millor els reptes actuals.
Aquesta assemblea és important per esbrinar línies de futur.

Ofertes de formació contínua
La Comunitat Mater Ecclesiae de les Carmelites Missioneres Teresianes,
que es troba a Aitona, presenta una proposta de tallers de creixement
humanoespiritual, dirigits a persones en una recerca seriosa del seu jo
més profund i d’una vida espiritual més adulta.
Per a més informació:
telèfon: 973 794 883 · a/e: covaparepalau@yahoo.es
Autoconeixement
9 Introducció als diferents nivells de consciència en els quals podem viure (míním 2
hores)
9 Enneagrama (mínim 10 hores)
9 Reconciliar-se amb la nostra pròpia ombra (mínim 4 hores)
9 Els somnis: camí d’integració (mínim 4 hores)
9 Els missatges del nostre cos (mínim 2 hores)
9 Crisi espiritual en la meitat de la vida (mínim 3 hores)
9 Com i amb quin Déu em relaciono? (mínim 4 hores)
Conquerir el nostre veritable jo
1. Oració contemplativa
9 Introducció a l’oració contemplativa a través de la naturalesa (mínim 3 hores)
9 Introducció a l’oració contemplativa en la integració corporal – espiritual
2. Espiritualitat carmelitana
9 Teresa de Jesús, mestra d’oració (mínim 3 hores)
9 El Castell Interior, un camí vers el veritable jo (mínim 12 hores)
9 Del no-res al tot, del buit a la plenitud… (mínim 6 hores)
9 Francisco Palau, el místic de la comunió (mínim 3 hores)

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
http://urc.confer.es
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