Barcelona, 12 de març de 2008

ANY I. núm.

Jornada de Formació: José Antonio Pagola (5 d’abril)
Tornant a Jesús de Natzaret
El dia 5 d’abril tindrà lloc la jornada de formació a càrrec de José Antonio Pagola, que
centrarà la seva reflexió sobre el tema Tornant a Jesús de Natzaret:
1. Claus de la espiritualitat de Jesús
2. Jesús profeta del Regne de Déu
3. Tornar a Jesús
Inscripcions a l’URC, trucant al telèfon 93 302 43 67.

XVII Jornades de Pastoral (11-12 d’abril)
El «mòbil» de Jesús. Pedagogia pastoral de la trobada
Els dies 11 i 12 d’abril, a La Salle Bonanova, tindran lloc les XVII Jornades de Pastoral, amb
el tema El «mòbil» de Jesús. Pedagogia pastoral de la trobada. Estan dirigides a tota persona
inquieta pel seguiment de Jesús i l’anunci testimonial del seu evangeli.
Amb les Jornades de Pastoral 2008 ens aproximen a sis trobades amb Jesús, que
s’assemblen molt a les nostres. Des del matí i fins a la nit, Jesús i nosaltres acostumem a tenir
l’agenda plena. A cada trobada hi ha una pedagogia:
1. Una trobada al matí: el jove ric sense nom. Un fracàs. Òscar Alonso
2. Una trobada al migdia: Zaqueu. Un èxit. Lucía Ramon
3. Una trobada a mitja tarda. La siriofenícia. Un gir. Asunción Codes
4. Una trobada a la tarda. La multitud famèlica. Una festa. Josep M. Rovira Belloso
5. Una trobada al vespre. Cleofàs i el seu amic. Una ressonància. Carmelo Bueno
6. Una trobada a la nit. Nicodem. Una indecisió. José Luis Alcalde
Jornades organitzades per la FERE, acollides a casa nostra per l’URC i coordinades des de la
FECC. Inscripció: pàgina web de la FECC www.escolacristiana.org (abans del 4 d’abril).

X Simposi 2008 Fundació Claret (11-12 d’abril)
Comunicar l’experiència cristiana avui: nous camins per recórrer
Aquest desè aniversari coincideix amb la celebració dels 200 anys del naixement de sant
Antoni Maria Claret, un gran comunicador de la fe. Amb aquest simposi es vol renovar la
lectura de la realitat i tornar a pouar de la font de tota comunicació de la fe: Jesús. Deixar-se
il·luminar per la experiència de dos grans comunicadors: Claret i el claretià Casaldàliga, a qui
es vol homenatjar en els seus 80 anys de vida. I, des de diversos indrets i perspectives,
compartir els nous camins que anem intuint que cal recórrer per viure i comunicar
l’experiència cristiana en aquest «avui» que és el nostre.
Informació i inscripcions: C/ Nàpols, 346, 1r 2a Tel. 93 476 14 50 www.fundacióclaret.org

IV Trobada de Religios@s Joves (Montserrat, 26-27 d’abril)
Els dies 26 i 27 d’abril tindrà lloc la IV Trobada de Religios@s Joves de Catalunya a
Montserrat. La reflexió serà sobre el tema Les relacions interpersonals, amb
l’acompanyament de la Gna. Margarita Bofarull, provincial del Sagrat Cor i professora de la
Facultat de Teologia de Catalunya.
Organització a càrrec de l’URC-CEVRE i de la Vocalia de Religios@s Joves. Es farà a
l’Alberg Abat Garriga (Montserrat). Començarà el dia 26, a les 10 h, i s’acabarà amb el dinar
del dia 27.
S’invita els religios@s joves a participar en aquesta trobada a Montserrat.
Inscripcions fins al 14 d’abril (places limitades) a la Secretaria de l’URC, trucant al telèfon
93 302 43 67 (de dilluns a divendres, de 15 a 19 h).

XXVI Capítol General dels Salesians
Els salesians estan celebrant el XXVI Capítol General a Roma, del 23 de febrer al 12 d’abril,
amb la temàtica de fons Tornar a la identitat carismàtica i a la passió apostòlica de Don
Bosco. Dos-cents trenta-tres salesians es reuneixen al voltant del Rector Major, Don
Pascual Chávez, per reflexionar tots junts com respondre a les necessitats dels joves d’avui,
tot mantenint la fidelitat i la vivacitat del carisma de Don Bosco, que s’expressa en el lema
«Da mihi animas cetera tolle».

Gira de l’Orquestra Juvenil de San Ignacio de Moxos (Bolívia)
L’Orquestra Juvenil de San Ignacio de Moxos està realitzant una gira europea i el proper
dijous 3 d’abril, a les 20 h, a l’Església de Santa Maria del Mar de Barcelona, interpretaran
Tras las huellas de la Loma Santa. Música dels arxius de les missions de Moxos i Chiquitos,
a l’Amazònia boliviana, dels segles XVII i XVIII. Aquest grup és format per joves indígenes que
han recollit la tradició musical de les Reduccions Jesuítiques de fa tres-cents anys. El grup
combina veus, instruments de corda, de vent i de percussió i s’acompanya amb la
interpretació de danses populars.

Ha mort el P. Cassià M. Just, abat emèrit de Montserrat
Abat del Monestir de 1966 a 1989, dirigí la comunitat benedictina en els anys del postconcili
i ha destacat pel seu tarannà obert i pacificador
Aquesta matinada ha mort, al Monestir de Santa Maria de Montserrat, el P. Cassià M. (Joan)
Just i Riba, abat emèrit de Montserrat. Tenia 81 anys i en feia 64 que era monjo benedictí de
Montserrat.
Nascut a Barcelona el 22 d’agost de 1926, el P. Cassià va entrar a l’Escolania el 1939. A
l’Escolania va tenir de mestre el P. David Pujol i ben aviat va mostrar la seva habilitat
musical a través de l’orgue. Va ingressar al Monestir de Montserrat el 5 d’agost de 1942 i va
fer la professió solemne el 15 d’agost de 1947. La seva ordenació sacerdotal va tenir lloc el
27 d’agost de 1950. L’1 de desembre de 1966 va ser elegit abat de la comunitat, després
d’haver desenvolupat les tasques de mestre de novicis i de prior de l’abat Gabriel Brasó. En
deixar el càrrec el 1989, el succeí el P. Sebastià M. Bardolet. Actualment, el P. Cassià era
un dels organistes titulars de la basílica de Montserrat i desplegava una notable activitat de
guiatge espiritual.
Obert i pacificador, profund i sensible alhora, el P. Cassià va dirigir la comunitat benedictina
de Montserrat en els anys difícils del postconcili. Ha tingut una incidència notable sobre el
clergat i els religiosos de Catalunya i ha mantingut el contacte i el diàleg amb el món cultural
i polític català. Defensor dels Drets Humans i de la personalitat catalana, va mantenir en tot
moment la projecció nacional i internacional de Montserrat (Òscar Bardají).
L’enterrament tindrà lloc el divendres 14 de març, a les 10.45 h, a Montserrat.

Altres
L’Editoral Claret farà la presentació del Llibre El tejedor de Dios, el dijous 13 de març, a les
19 h, a la Llibreria Claret de Barcelona. Es tracta d’una novel·la històrica inspirada en la vida
de sant Antoni Maria Claret, escrita per l’autora alemanya Silke Porath.
Se suprimeix el recés de l’1 al 7 de juliol a Solius.
Estem reorganitzant l’arxiu de l’URC i el CEVRE i ens falta el número 29 de la Col·lecció del
CEVRE de Carlos Palmés, S.I., Las cinco llagas de la formación y su curación (juny
1999). Si alguna comunitat el té i ens el pot fer arribar li estarem molt agraïts.
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