Barcelona, 15 d’octubre de 2009

ANY II. núm.

Mons. Sebastià Taltavull inaugura el curs de formació inicial del CEVRE
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de
l’arxidiòcesi de Barcelona, impartirà la lliçó
inaugural del curs de formació sistemàtica del
CEVRE (Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat),
dependent de l’URC.
El tema que desenvoluparà serà La vida
consagrada i l’espiritualitat.
Aquest curs s’adreça a les persones que fan el
postulantat i noviciat, té un caire intercongregacional i s’imparteix cada dilluns de l’any.
Data
19 d’octubre de 2009, dilluns
Lloc
Centre d’Estudis Pastorals (CEP)
Adreça Rivadeneyra, 6, 3a planta - Barcelona
Hora
5 a 6 de la tarda
Tema
La vida consagrada i l’espiritualitat
La inauguració s’obre, a més, als mestres de
noviciat i responsables de la formació inicial, així
com a altres persones interessades.
Ordre de l’acte
1. Pregària
2. Salutació i benvinguda
Màxim Muñoz, claretià i vicepresident de l’URC
3. Relació d’institucions participants
Lluís Serra, secretari general de l’URC
4. Lliçó inaugural:
La vida consagrada i l’espiritualitat
Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de
l’arxidiòcesi de Barcelona
5. Inauguració oficial
Refrigeri compartit
Nota.- Les persones interessades, que no
pertanyin a l’àmbit de la formació inicial, cal que
es comuniquin amb la secretaria de l’URC, tel.
93 302 43 67 (horari de 3 a 7 de la tarda, de
dilluns a divendres).

José Antonio Pagola parla de convertir-se a Jesucrist
José Antonio Pagola és un sacerdot basc
que va néixer el 1937. Llicenciat en Teologia
per la Universitat Gregoriana de Roma (1962),
llicenciat en Sagrada Escriptura per l’Institut
Bíblic de Roma (1965), diplomat en Ciències
Bíbliques per l’École Biblique de Jerusalem
(1966). Professor al Seminari de Sant Sebastià
i a la Facultat de Teologia del Nord d’Espanya
(seu de Vitòria). Ha desenvolupat la
responsabilitat de ser rector del Seminari
diocesà de Sant Sebastià i, sobretot, la de ser
vicari general de la diòcesi de Sant Sebastià.
Jornada de formació permanent URC-CEVRE: CONVERTIR-NOS A JESUCRIST
Data: 7 de novembre de 2009, dissabte
Preu: 20 euros
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona)
L1 Rocafort i L3 Poblesec
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19 hores)
Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JAP
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Les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu estan de festa

El passat 4 d’octubre, la germana Antònia Porcel Jabalera va fer la seva professió perpètua
a la Casa Santa Creu. Presidí la solemne cerimònia Mn. Joan Casas, de Vic, acompanyat
per set sacerdots més, entre ells Mn. Josep A. Arenas, Mn. Francesc Raventós i Mn. Joan
F. Jarque.
Van renovar també el seu compromís dins la mateixa eucaristia les germanes Agnès Guimó,
Pilar Sants, Montserrat Ripollés i Concepció Figueres amb motiu dels seus 50 anys de vida
religiosa.
Resultà molt rica la participació a l’acte tant
per la solemnitat com per la gran afluència de
persones, de familiars i amics que es van fer
presents, sobretot els pares de la germana
Antònia.
Al jardí de la Casa, acabada la cerimònia,
tothom va poder felicitar les germanes i
participar d’un esplèndid pica-pica.
Que el Senyor ens vulgui afavorir amb altres
joves que el segueixin fidelment, amb joia i gran esperit de servei als pobres i necessitats.

Ens en sortirem amb la LEC?
ENS EN SORTIREM AMB LA LEC?
Consideracions sobre la Llei d’Educació de
Catalunya.
Conferència a càrrec del P. Enric Puig, secretari general de la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya
Data
Lloc
Adreça
Hora

22 d’octubre de 2009, dijous
A l’auditori de La Salle Gràcia
Plaça del Nord, 14 – Barcelona
7 del vespre (19.00 h)

Per confirmar l’assistència: 93 418 35 00 o comunicacio@lasalle.cat
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150 anys de la Fundació de les Franciscanes Missioneres
L'Institut de Religioses Franciscanes Missioneres de la Immaculada
Concepció va néixer el 1859 a la Garriga (Barcelona) i va ser fundat per la
Mare M. Anna Ravell i Barrera per ser l'expressió del seu amor a Déu i al
proïsme, donant educació i formació a infants i joves.
La superiora general i el seu consell us conviden a l’eucaristia de cloenda
pels 150 anys de la Fundació de la seva congregació, presidida per Mons.
Lluís Martínez Sistach, cardenal i arquebisbe de Barcelona.
En acabar, hi ha haurà un petit refrigeri a la Residència Anna Ravell.
Data
Hora
Lloc
Adreça

30 d’octubre de 2009, divendres
A les 6 de la tarda (18.00 h)
Santuari de Sant Antoni dels Pares Franciscans
Carrer Santaló, 80 – Barcelona

Religió, llengua, cultura a Catalunya

Aquesta exposició, dirigida a tots els públics, mostra de forma didàctica la importància que
han tingut les tradicions religioses en la construcció de la cultura catalana, en els més
diversos vessants: música, festes populars, pensament, ordenació del territori, etc.
L’aspecte més destacat és la llengua i l’exposició en fa un seguiment que comença amb
un dels primers textos coneguts en català (les Homilies de Tortosa, segle XII).
La mostra també serveix com a reconeixement a la tasca que van dur a terme moltes
entitats religioses a favor de la vitalitat del català. En temps de persecució lingüística, el
català es va mantenir viu gràcies a la religiositat popular, amb els goigs i els exvots com a
exemple significatiu. I també, durant el franquisme, algunes entitats catòliques van
publicar les úniques revistes en català, com van ser Cavall Fort i Tretzevents.
L’exposició, però, no només reflecteix elements històrics, sinó que arriba fins a l’actualitat.
Bona part del folklore català té una base religiosa innegable, des de la Patum fins a les
Passions, pastorets i tantes altres festes populars que han esdevingut patrimoni de tota la
ciutadania. I així mateix, en un context de creixent pluralitat religiosa com l’actual, també
es recull una mostra de llibres de diverses religions, per il·lustrar com les comunitats
religioses van adoptant la nostra llengua a mesura que es van integrant en la nostra
societat.
L’exposició, organitzada per la Direcció General d’Afers Religiosos, amb el suport de la
Direcció General de Difusió Corporativa, es podrà visitar del 22 d’octubre de 2009 fins al
31 de gener de 2010 al Palau Robert de Barcelona (Passeig de Gràcia, 107) i comptarà
amb un servei de visites guiades.
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Històries i personatges. Un recorregut per la Bíblia
Josep Otón pronuncia el dijous 15 d’octubre, a les 19.30 h, una
conferència a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret per presentar
el seu llibre Històries i personatges. Un recorregut per la Bíblia.
El llibre ha estat guardonat amb el premi d’Assaig Bíblic 2008.
Està basat en el curs que va impartir als novicis i novícies de l’URC l’any
2007.
Planteja una lectura actualitzada dels relats bíblics d’Abraham, Isaac,
Jacob, Josep i Moisès.
Ha estat editat en català i, al mes de novembre, sortirà publicat en
castellà per l’editorial Sal Terrae.

Presència pública de l’Església. Ferment de fraternitat o camisa de força?
Cristianisme i Justícia aposta per una nova presència pública de l’Església
El centre d’estudis Cristianisme i Justícia presenta el llibre Presència pública de l’Església.
Ferment de fraternitat o camisa de força?, de Javier Vitoria i José Ignacio González Faus.
Hi participaran Josep Ramoneda, filòsof i periodista, director del CCCB i col·laborador a
diversos mitjans de comunicació, Eduard Vallory, politòleg, Javier Vitoria i José Ignacio
González Faus, autors del llibre.
Data
Hora
Lloc
Adreça

21 d’octubre de 2009, dimecres
A 2/4 de 8 de la tarda (19.30 h)
Salat d’actes de Cristianisme i Justícia
C/ Roger de Llúria, 13 (Barcelona)

Els autors defensen una presència pública de l’Església sense poder, dialogant, servicial,
compromesa, exemplar i plural. La seva és la proposta d’una presència evangèlica i
raonable que, sense perdre res de profetisme, hauria de saber encaixar millor en la nova
realitat social espanyola. En el marc de les difícils relacions entre l’Església i la societat
espanyola, marcades per tensos i polèmics debats sobre temes com l’avortament,
l’educació per la ciutadania, l’assignatura de religió o els matrimonis homosexuals, entre
d’altres, el llibre analitza i aprofundeix la qüestió de la laïcitat, amb la voluntat de demostrar
que és possible l’existència d’un espai públic de la raó, compartit tant per creients com per
no-creients.
Aquesta anomenada “laïcitat positiva” es veu amenaçada, però, tant per un laïcisme que
pretén fer de la laïcitat una “nova confessió” en pretendre que la societat sigui laica quan,
de fet, és plural, com per un clericalisme que vol mantenir una presència pública de
l’Església basada en el poder i que resulta anacrònica en la societat actual.

Rebel·la’t contra la pobresa
Concentració Contra la crisi global, solidaritat
global. Diumenge, 18 d’octubre, a les 12 del
migdia, a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Cada persona s’uneix als milions que es
mobilitzaran per recordar als líders polítics que
tenen el compromís d’acabar amb la pobresa.
Des de l’aula es pot treballar perquè de veritat
siguem: “La primera generació capaç d’acabar
amb la pobresa”
Mes informació:
http://www.rebelatecontralapobreza.org/images/stories/resources/kit.pdf
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Reunió de la Comissió Permanent de l’URC
La Comissió Permanent de l’URC ha
celebrat el 13 d’octubre, dimarts, la
seva reunió mensual, a la seu de la
plaça Urquinaona. Alguns dels temes
tractats: preparació de la LXI
Assemblea general, el tema de
reflexió de la qual versarà sobre la
vida religiosa i els mitjans de
comunicació social; la preparació de la trobada amb la Conferència Episcopal Catalana
(CET) que tindrà lloc el febrer de 2010 i que tindrà per tema la pastoral sanitària; la
informació sobre el curs de formació sistemàtica inicial a la vida religiosa, destinat a
postulants i novicis de les diverses congregacions... L’URC s’ha adherit formalment a l’acte
d’homenatge al bisbe Joan Carrera, organitzat pel Grup Sant Jordi de Promoció i Defensa
dels Drets Humans. L’homenatge tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar de
Barcelona el 9 de novembre, dilluns, a dos quarts de vuit del vespre.
La Comissió Permanent accepta donar suport al portal Catalunyareligio.cat en concepte de
Patrocinador. En el nostre cas, no implica compromís econòmic (perquè hi ha diversos
instituts que ja ho fan), però sí que dóna possibilitats de tenir una persona en el consell
editorial. Es determina que Lluís Serra en formi part en nom de l’URC.

“Tendencias” de La Vanguardia dedicades a dues religioses
La Vanguardia, diumenge 11 d’octubre, dedica “Tendencias” a La
última oportunidad, per tractar el repte de la reinserció a partir de la
jornada d’una religiosa teresiana que visita presons des de fa 25
anys: la germana Mª Victòria Molins.
La Vanguardia, dimecres 14 d’octubre, dedica la
mateixa secció a la Pandemia de la desconfianza,
tot parlant que Internet i el vídeo d’una monja
canalitzen el rebuig a vacunar-se de la grip A. Es
refereix a Teresa Forcades, benedictina de Montserrat.

Horeb: hem arribat als 50
L’informatiu Horeb va néixer el 16 de gener de 2008 com un nou mitjà de comunicació de la
Vida Religiosa a Catalunya, que vol transmetre la vida de les comunitats, els esdeveniments
més importants, les activitats, tant formatives com d’altre tipus, que s’hi duen a terme i de
les quals volen fer ressò. Horeb incorpora, actualment, imatges i fotografies. També, des de
fa mesos, cada religiós o religiosa pot rebre a la seva bústia particular electrònica cada
exemplar de l’informatiu. Només cal inscriure’s gratuïtament: http://urc.confer.es/urc/

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

6

