Barcelona, 14 d’octubre de 2010

ANY III. núm.

Gran festa de la vida religiosa a Vic amb motiu dels 30 anys de l’URC

L'actualitat religiosa des de
Catalunya
Mig miler de religiosos entre els sants
Dc, 13/10/2010

(Jordi Llisterri – CR) Dins dels actes de celebració dels 30 anys de la Unió de Religiosos de
Catalunya (URC), dissabte es va fer a Vic la trobada festiva d'aquest aniversari. Més de mig
miler de religiosos i religioses de Catalunya es van reunir a Vic per compartir la celebració de
l’Eucaristia i la visita a diversos espais marcats per la vida dels sants que han viscut a la ciutat
i al Museu Episcopal de Vic. Un dinar va tancar la trobada.
“30 anys de comunió i diàleg” és el lema d’aquest aniversari que va explicar en la benvinguda
a la trobada la presidenta de la URC, la teresiana Maria Cristina Martínez: “comunió
compartint el carisma de cada institut de vida apostòlica, i diàleg com a forma de fer aquest

camí”. La presidenta de la URC va situar aquest aniversari en la voluntat de ”buscar noves
alternatives que responguin evangèlicament als reptes i als escenaris actuals” en una “una
recerca centrada en Jesús, que ens acompanya i dóna sentit a les nostres vides i a les
nostres actuacions”.
L’eucaristia a la catedral de Vic va estar presidida pel
bisbe de diòcesis, Romà Casanova, i responsable
dels instituts de vida consagrada de la Conferència
Episcopal Tarraconense. Casanova va emmarcar la
trobada a Vic, una “ciutat bressol” de moltes famílies
religioses i amb nombrosos sants vinculats a la ciutat.
Va recordar als religiosos que la fe en Jesús és el
“veritable fonament de la vida personal i comunitària”
i va reconèixer la seva tasca de “santedad”
necessària “a les aules i als hospitals, entre els
pobres i els necessitats de trobar el sentit de la vida,
en l’estudi i la pregària, a la porteria i a la cuina, a la
parròquia i als esplais, a la catequesi, al carrer, als monestirs i a les cases d’acollida”.
En la celebració també s’hi va fer present Elías Royón, president de Confederació Espanyola
de Religiosos (CONFER); i la vicepresidenta, la catalana del Sagrat Cor de Jesús, Margarita
Bofarull. Royón va reclamar una celebració mirant al futur “construint amb fidelitat creativa” i
una vida religiosa marcada per un “amor apassionat a Crist com a raó del lliurament al servei
de la humanitat”.
Després de l’eucaristia, els religiosos van poder
visitar en grups diversos espais significatius de la
“Ciutat dels Sants”. Les visites es van repartir
entre la tomba de Sant Antoni Maria Claret, amb el
museu sobre el sant i la Casa d’Exercicis dels
claretians; la casa de Sant Miquel dels Sants,
patró de Vic; el sarcòfag de Santa Joaquima
Vedruna; o la visita a l’església de Sant Francesc
Coll i el museu de la Casa Mare de les
Dominiques de l’Anunciata.
La majoria també van poder visitar les singulars col·leccions de gòtic i romànic del Museu
Episcopal de Vic. El dinar i el concert del grup de polifonies tradicionals La Nova Euterpe, van
tancar la celebració.
Els actes dels trenta anys de la URC continuaran amb un Simposi que es farà el 22 de gener
a Barcelona amb el tema “El profetisme de la vida religiosa en un cristianisme de diàspora”.
Vídeo de 9.01 minuts:
30 anys de la Unió de Religiosos de Catalunya a Vic
Autor: Jordi Llisterri
El podeu trobar a www.catalunyareligio.cat, secció actualitat, amb data de 13/10/2010
o també a www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=bOcI9e2v8xA&feature=player_embedded#!
Reportatge fotogràfic
Autor: Pere Codina, claretià
Podeu veure’l i descarregar-lo a:
http://picasaweb.google.es/urc.info/TROBADAGENERALAVIC?feat=directlink#
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La trobada de l’URC: un esclat profund de sentiments espirituals
L’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) va convocar totes les comunitats de Catalunya per
celebrar el XXX aniversari de la seva fundació. En autobusos van anar arribant les religioses i
els religiosos a la ciutat de Vic, seu d’aquesta assemblea. Ens vam concentrar uns 420
consagrats a la bonica Catedral de Vic, com sempre, el nombre d’assistència femenina va
superar el nostre.
A les 10.30 h, Mn. Pere Oliva ens va explicar els detalls artístics i arquitectònics de la Catedral
i la Gna. Cristina Martínez, presidenta de l’URC, va dirigir unes paraules de benvinguda a les
persones assistents.
A les 11 h va començar la celebració de l’Eucaristia, que va presidir Mons. Romà Casanova,
bisbe de Vic, i que va estar molt animada pels variats cants religiosos. En l’homilia, Mons. Romà
ens va fer una molt encertada síntesi dels orígens de la vida religiosa i la seva missió eclesial en
els nostres dies. Abans de finalitzar l’Eucaristia, el P. Elías Royón, president de la CONFER,
improvisant el seu pobre català, ens va dirigir una salutació d’amistat i, en bon castellà, ens va
manifestar la sintonia d’acció durant aquests 30 anys entre la CONFER i l’URC.
De les 12 a les 14 h es van organitzar visites culturals dels
centres religiosos de Vic: Museu Diocesà, Església de Sant
Antoni M. Claret, Casa Natal de Sant Miquel dels Sants,
Casa de Santa Joaquima Vedruna i Museu de Sant Francesc
Coll. Jo vaig optar per les visites al Museu Diocesà i del P.
Coll; totes elles de gran interès per conèixer l’origen de tres
famílies religioses: Claretians, Dominiques de l’Anunciata i
Carmelites de la Caritat – Vedruna.
A causa del gran nombre d’assistents a l’acte, per al menjar
ens desplacem “al Recinte Firal El Sucre”, un amplíssim local
preparat per a aquests esdeveniments. Era bonic veure tants
religiosos i religioses que, a més de compartir un bonic
menú, compartien inquietuds de caràcter espiritual i records
d’infància. Sobre aquest últim aspecte, un pare claretià ens
va dir que, cap als anys 50, en gairebé totes les constitucions
hi havia un article que ens convidava: “a mirar amb reserva
les dones i els superiors”, aquelles per motiu de castedat i
aquests com a signe de submissió i obediència.
Per finalitzar la jornada, el grup Festival La Nova Euterpe ens va delectar amb una sèrie de
cançons religiosoclàssiques, una d’elles em va recordar el càntic del Magnificat que, el meu
difunt avi, cantava en les vigílies dels dies festius del meu poble.
Com a conclusió podem dir que va ser un dia ple de profunds sentiments espirituals, per la
qual cosa mostrem el nostre agraïment al G. Lluís Serra, secretari general de l’URC i ànima
de l’organització d’aquesta jornada.
José Paniego, gabrielista

Programa i documents de la Trobada general de l’URC
El 29 d’abril de 1980 es va prendre la decisió d’aplegar la branca femenina i la branca
masculina de la CONFER en una nova associació, anomenada la Unió de Religiosos de
Catalunya (URC). Dues línies força estaven en el rerafons d’aquesta creació: una fidelitat al
Concili Vaticà II, que propicia un clima de diàleg a l’interior de l’Església així com també un
diàleg amb la cultura i el món, i la resposta als esdeveniments desencadenats per
l’adveniment de la democràcia.
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Volem celebrar aquests 30 anys de comunió i diàleg. Comunió amb Déu a través de la
pregària i de l’espiritualitat. Comunió amb els homes i dones a través de la missió compartida i
del servei a les persones, especialment les més necessitades. Diàleg entre les institucions en
recerca de la veritat i de l’amor. Diàleg amb la cultura i amb la societat. Vic, com a punt de
referència, ens aplegarà per fer visible aquesta comunió i diàleg, que han presidit les nostres
relacions intercongregacionals. Els al·licients de trobar-nos a Vic són nombrosos i la ciutat
sempre ha tingut una vinculació fortament espiritual.
El dia 9 d’octubre de 2010, dissabte, ha estat la data elegida per la Unió de Religiosos de
Catalunya per a la Trobada general de la Vida Religiosa a Vic.
Ha estat una jornada festiva per celebrar la nostra fe, la nostra fraternitat. La nostra presència
és una manera d’expressar la nostra estima en aquest projecte intercongregacional al servei
de la vida religiosa a Catalunya.
10.30 h – ARRIBADA I MATERIAL PER A CADA PARTICIPANT
Els més de 400 participants de la Trobada general, llevat dels que viuen a Vic, s’han desplaçat
majoritàriament en autocar. Un nombre significatiu ho ha fet en cotxe. Cadascú ha rebut, a
més del tiquet del dinar, el full de l’eucaristia, una estampa amb el pòster de la trobada, el
programa de mà i un fulletó turístic de la ciutat de Vic.
10.45 h - CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA A LA CATEDRAL
► 10.45: Prèviament a la celebració de l’Eucaristia, Mn. Pere Oliva, canonge rector, ha fet una
breu explicació de la història i del patrimoni espiritual artístic i cultural de la Catedral de Sant
Pere de Vic.
Pere Oliva, prevere, explica la Catedral de Vic
Sigueu benvinguts i benvingudes!
La història d’aquesta catedral que contempleu es remonta al segle XI. L’any 1038 va ser
consagrada en temps del bisbe-abat Oliba. I la base fonamental del lloc on som en aquests
moments, disposats a celebrar la missa, és del segle
onzè.
La catedral era anterior. Se suposa que ja a inicis del
segle V hi havia una catedral visigòtica, al costat mateix
de l’antic temple romà, en el punt més alt de la ciutat.
De fet, el primer bisbe de Vic, que consta ja com a
assistent al Concili tarraconense de l’any 516, és Cinidi.
Es comença el complex catedralici al costat del Mèder,
en els indrets on som ara, ja en el segle IX, després de
la restauración de la diòcesi (888) en temps del bisbe
Gotmar i del comte Guifré el Pilós.
Del segle XI, hi ha dos elements fonamentals: el
cloquer o campanar i la cripta; un bonic espai que
conserva intimitat i silenci. Posteriorment hi ha
actuacions a l’església circular de davant de la
catedral que servia de baptisteri. L’any 1180 s’hi
construeix un campanar.
Dels temps gòtics, cal mencionar el claustre (iniciat
l’any 1318), el retaule de Pere Oller (1427) i la capella
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de l’Esperit Sant. Posteriorment, les innovacions a la catedral, cal buscar-les ja, en el segle
XVIII, quan el bisbe Artalejo decideix l’obra d’un temple neoclàssic, com un eixamplament de
la base romànica.
El setembre de 1803, el bisbe Beyan consagra la nova catedral d’estil neoclàssic. Però caldrà
ornamentar les capelles. Així ho faran, però ja passats els anys, en els anys vint del segle
passat: el pintor Sert, incentivat per Torres i Bages, porta a terme un projecte de decorar les
parets. I així ho portà a terme abans de la revolta de 1936. Aleshores tot se’n va en norris.
Va sofrir aquest temple els estralls de la guerra i com la diòcesi esdevé església martirial. Per
això les pintures murals de Sert, amb el seu color vermellenc, ens fan adonar del sentit del
martirial. Des del pecat mortal fins al tancament del paradís; des dels martiris dels apòstols
fins a la mort redemptora de Crist, se’ns va descrivint el carácter de la catedral.
De les capelles laterals, cal fixar-se especialment en la capella de Sant Bernat Calbó, que fou
pastor de Vic en el segle XIII i l’unic reconegut com a sant. Actualment, capella del Santíssim.
La diòcesi de Vic va des del Pirineu fins a la Segarra. Des del Pirineu (Ripollès) fins a la la
Panadella, a mig camí entre Igualada i Cervera. Manresa, Vic i Igualada són les tres ciutats
que marquen el ritme de la pastoral i de la vida de l’Església. Són els tres nuclis més
importants del bisbat. Anoia, Bages, Osona i Ripollès són les quatre comarques, més alguna
contrada del Berguedà, la Selva i el Vallès Oriental, conformen geogràficament aquesta
nostra diòcesi, marcada per la història del nostre país que, especialmente des de l’edat
medieval, ha anat definint-ne el contorn.
Que aquesta jornada festiva a la Ciutat dels Sants us sigui ben profitosa!
Pere Oliva, prevere
► 11.00 L’Eucaristia concelebrada ha estat presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic.
Mª Cristina Martínez,stj, Presidenta de l’URC: paraules a l’inici de l’Eucaristia
Benvinguts germans i germanes religiosos, religioses, sacerdots i laics que avui ens
acompanyeu. Vull començar aquestes paraules agraint al Sr. Bisbe de Vic, Romà Casanova,
delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense per a les missions i la relació amb els
religiosos, el seu interès per estar aquí, presidint aquesta eucaristia i compartint també la
resta de la jornada.
Gràcies també als representants de
CONFER: el P. Elías Royón,
president, la Gna. Margarita Bofarull,
vicepresidenta, i la Gna. Julia García
Monge, secretària, per acompanyarnos.
I gràcies als religiosos i religioses
que han format part de les diferents
comissions permanents i serveis de
l’URC pel seu treball eficaç i generós
per tirar endavant aquesta institució.
Avui no és moment de grans
discursos, sinó de pregària d’agraïment. Agraïment per aquests 30 anys de vida de l’URC, i,
ben especialment, pel que aquesta institució representa, que és el desig de caminar plegats,
de fer església junt amb els nostres pastors i els laics que treballen i comparteixen els nostres
carismes; el desig de cercar noves alternatives que responguin evangèlicament als reptes i
escenaris actuals.
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I el desig més profund: cercar la persona de Jesús, que dóna sentit a les nostres vides i a les
nostres actuacions.
Per què trobar-nos a Vic? No tan sols pel gran valor cultural i artístic d’aquesta ciutat, que el té,
sinó pel seu valor espiritual i la seva vinculació a la vida religiosa de Catalunya. Vic és bressol
de santedat i de famílies religioses: Sant Antoni Mª Claret, Santa Joaquima Vedruna, Sant
Francesc Coll, fundadors de congregacions religioses, i Sant Miquel dels Sants, religiós trinitari.
La nostra presència avui a la catedral de Vic ens fa palesa la gran diversitat de carismes i, a
la vegada, la nostra sintonia profunda. Són molts i diversos, però tots compartim una mateixa
opció de vida, un mateix camí: el seguiment de Jesús.
El lema que presideix aquesta celebració, “30 anys de comunió i diàleg”, vol significar el que
són els dos pilars de la nostra institució: comunió i diàleg. Volem fer camí junts, i el volem fer
en diàleg entre les nostres institucions, les altres persones i institucions que formen l’església,
i el nostre món d’avui.
Demanem a Déu que ens concedeixi continuar caminant al servei dels germans, tenint Jesús
com el millor company de camí.
Mª Cristina Martínez,stj
Presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, pronuncia la seva homilia
Estem celebrant l’Eucaristia, en aquesta Catedral de Sant Pere de la ciutat de Vic, en el goig
de la salvació de Déu en Jesucrist. I el nostre goig de redimits avui forma aquesta gran
assemblea de creients en Crist vinguts d’arreu de Catalunya per fer la Trobada General de
Religiosos, en l’alegria de la celebració dels trenta anys de l’URC. Saludo cordialment la seva
presidenta, la germana Cristina Martínez, i els altres càrrecs d’aquesta institució, així com
també el Pare Elías Royón, president de CONFER, i tots els superiors i superiores, germans i
germanes, sacerdots i diaques i tots els qui heu volgut unir-vos a l’alegria de la celebració
eucarística.
La ciutat de Vic i tota la diòcesi us acull a tots amb goig fraternal en aquesta ciutat que és
bressol de famílies religioses, sobretot en el segle XIX, segle de grans dificultats en la
professió i vivència de la fe cristiana;
però també, al mateix temps, segle
de grans fidelitats, de grans
fundacions. Aquesta catedral parla
directament de sant Antoni Maria
Claret, que hi fou consagrat bisbe;
parla de sant Francesc Coll i Guitart,
que amb la seva paraula plena del
foc de l’Esperit hi va predicar; parla
amb tota certesa de la presència en
ella de santa Joaquima Vedruna, del
venerable Joan Collell, que n’era
beneficiat, de la serventa de Déu
Caterina Coromines, de la beata
Carme Sallés, batejada en la pila
baptismal d’aquesta catedral. Un
núvol de testimonis ens precedeixen
i ens parlen de fidelitat en les proves
de la vida; ells ens parlen de la grandesa de la nostra vocació de cristians i consagrats; ells
ens parlen de l’amor a Crist i als germans. Nosaltres en donem gràcies a Déu pel seu
testimoniatge de santedat i ens encomanem a la seva intercessió perquè siguem fidels a la
voluntat de Déu en l’avui del nostre món, en els inicis del segle XXI. Nosaltres, junt amb tots
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els nostres germans i germanes, som els cridats a ser els sants que el nostre món i l’Església
necessiten per complir la seva missió de fer present Crist i de portar-lo al cor dels homes.
Hem escoltat el fragment de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia que la litúrgia avui
ens ofereix. Tota la carta és una crida de l’apòstol als membres d’aquella comunitat cristiana
que en poc temps havien deixat la llibertat de Crist per caure en l’esclavatge del compliment
de la Llei. Els deia amb la fermesa de l’Apòstol: Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures
(Ga 5,1). Com sabeu ben bé, estimats germans, l’esclavatge de què parla Pau és el d’aquell
que pensa que en el compliment d’unes obres ell adquireix la seva justificació, la seva
salvació. Per a Pau, que vivia en aquest error, però que Crist, el Senyor, es va compadir d’ell i
se li va revelar en el camí de Damasc; ja no vol saber res més que Jesucrist i encara
crucificat, com deia als cristians de Corint (cf. 1Co 2,2), i tot avantatge el considera escòria a
canvi de guanyar Crist i veure’s incorporat a ell, com deia als cristians de Filips. (cf. Fl 3,8)
També cal que nosaltres ens preguntem en qui posem la nostra confiança, en qui posem la
nostra salvació, en qui tenim el veritable fonament de la nostra vida personal i comunitària.
Tota realitat que sigui centrada en el nostre jo, en els nostres interessos, en els nostres
projectes, en els criteris del món, en el viure en la incolumitat de no perdre la meva integritat,
el meu espai, el meu poder, la meva comoditat... En una paraula, encara que fem i fem moltes
coses, si aquestes no tenen el fonament de la fe i de la confiança en Crist i l’obra que ell fa en
nosaltres, en les nostres comunitats, en l’Església, en el món, aquest fer és actuar “segons la
Llei”, i no segons la fe en Crist, que ens ha estimat i redimit gratuïtament, amb el seu amor
misericordiós, que és la manifestació plena de Déu, ric en misericòrdia. (cf. Ef 2,4)
Sant Pau ens ha dit clarament qui som
nosaltres fonamentalment: Tots vosaltres
perquè heu cregut sou fills de Déu en
Jesucrist. Tots els qui heu estat batejats
per unir-vos a Crist us heu revestit de
Crist. Ja no compta ser jueu o grec,
esclau o lliure, home o dona. Tots sou
una sola cosa en Jesucrist. I si vosaltres
sou de Crist, sou descendència
d’Abraham, hereus de les promeses. El
fonament de la nostra vida cristiana no
és cap altre que la fe en Crist i el do del
Baptisme que va unit a ella. La vida
consagrada en l’Església té la seva arrel
en la consagració baptismal. Els qui heu
rebut el do de la vida religiosa heu acceptat de viure el camí de la perfecció cristiana en els
vots de pobresa, castedat i obediència, per viure amb més fidelitat la consagració del
baptisme. No perdem l’arrel del que som! Som consagrats a Déu en Crist! La vida cristiana,
que neix de la fe i del baptisme, té aquesta característica: Som de Crist! Sant Pau en la
primera carta als cristians de Corint els diu clarament i amb força: No sabeu que no sou
vostres? (6,19) Això s’adiu de tot cristià; però, si hi cap, a aquells que som consagrats per la
vida religiosa o el sagrament de l’orde, ho hem de tenir ben gravat en el cor i s’ha de
manifestar en la vida de pobresa joiosa, de castedat fecunda, d’obediència alliberadora.
Tots sou una sola cosa en Jesucrist, ens ha dit sant Pau. La fe en Crist i el baptisme ens
porten a la comunió de l’Església. La unitat en Crist, el “nosaltres” de l’Església, neix al mateix
temps que la fe en Crist. No hi pot haver Crist sense l’Església. No hi pot haver Església
sense el Crist. Però també ens cal tenir molt en compte que l’Església no és un concepte
abstracte, ideal, en el sentit del pensament ideològic, sinó que l’Església és ben concreta. És
el germà i germana de la comunitat, és tota persona, jove o gran, de la meva comunitat
parroquial, és el rector, és el bisbe de la diòcesi, és el Papa. Tots som l’Església i l’Església, al
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mateix temps, ens supera, travessant els temps i les generacions, sortida del cor de Déu en el
desig de salvació de tota la humanitat en Crist, el seu Fill estimat, i cridada a la plenitud de la
Jerusalem Celestial. Com n’és, de preciosa, l’Església en el seu misteri! Vivim, doncs, en la
plenitud de la comunió de l’Església! Vivim la unitat de cor els uns amb els altres, sabent que
l’Esperit de Déu guia l’Església. Escoltem-nos, acollim-nos els uns als altres en el diàleg que
neix de la recerca de la veritat en l’amor i que brolla de l’amor en la veritat.
Germans religiosos de Catalunya, en
l’exhortació apostòlica del venerable papa
Joan Pau II Vita Consecrata, llegim: “La vida
consagrada està en el cor mateix de
l’Església, com a element decisiu per a la seva
missió, ja que indica la naturalesa íntima de la
vocació cristiana i l’aspiració de tota l’Església
Esposa envers la unió amb l’únic Espòs.”
Aquesta és la visió de l’Església, que és
conscient de la importància de la vida
consagrada per al ser i la missió d’ella
mateixa. El lloc fonamental de la vida
consagrada en l’Església és el del seu cor
mateix. Igual que el cor propicia que circuli la sang i mantingui en vida el cos sencer, així, la
vostra existència amagada amb Crist, tant en els moments de contemplació, com en els
moments d’acció, teixida de treball i de pregària, contribueix a sostenir l’Església, instrument
de salvació per a tot home redimit pel Senyor amb la seva Sang. La vostra realitat pròpia i
específica en l’Església és la d’aportar-li al seu cor la vitalitat de la consagració, del ser del tot
del Senyor. En una paraula, com ja he dit, l’Església necessita la vostra santedat per complir
la seva missió d’anunci i presència de Crist, enmig del món. La vostra santedat en les aules i
en els hospitals, entre els pobres i els necessitats, de trobar el sentit de la vida, en l’estudi i la
pregària, en la porteria i en la cuina, en les parròquies i en els esplais, en la catequesi i en el
carrer, en els monestirs i cases d’acollida..., allà on, per mitjà de l’obediència als vostres
superiors, us vulgui el Senyor. No tingueu por de ser sants! No tingueu por de ser del tot del
Senyor!
Permeteu-me una darrera
reflexió a partir de les
paraules del papa Joan Pau
II. La consagració al Senyor
té les característiques dels
esposoris. La consagració al
Senyor és el fonament de la
missió i del carisma propi en
la vida religiosa. El nostre cor
ha estat pensat per estimar,
per donar-se. Aquesta és la
vocació pròpia de tota
persona
humana,
com
recorda el Concili Vaticà II:
“L’home, l’única criatura d’aquest món que Déu ha volgut per ella mateixa, només es pot
trobar ella mateixa en plenitud donant-se sincerament.” (GS, 24). Tota persona ha de viure la
seva vocació fonamental: donar la vida que com a do li ha estat donada. En l’Església la
diversitat de vocacions té aquesta característica comuna: la crida a donar-se sincerament per
viure en plenitud.
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La consagració religiosa fa present, en la realitat de la donació a Crist, l’Església esposa que
es lliura al seu espòs, Crist. El que en el matrimoni s’expressa en la realitat sacramental per
mitjà de la donació dels esposos, en la vida consagrada és realitat que anticipa la donació
plena en la plenitud del Regne. La vida consagrada és testimoni enmig del món del Regne
definitiu, de les Noces de l’Església-Esposa, la humanitat dels redimits, amb l’Espòs-Jesucrist.
Germans religiosos i religioses, la vostra
aventura de resposta a l’amor de Déu
en la vostra consagració a ell en Crist és
la resposta a l’únic drama que es
desenvolupa en aquest món, el de
l’aventura, rica en turments i alegries, de
l’home infinitament sol·licitat pel boig
amor del seu Déu. Sigueu enamorats de
Déu! Sigueu d’aquells enamorats de
Crist que no tenen altra dèria que la
d’encomanar als altres aquest amor.
Que la vostra vida, les vostres paraules,
la vostra caritat, el vostre servei sigui transparència de l’amor de Déu a la humanitat, que en el
profeta Ezequiel expressava: Així em vull apoderar del cor del poble d’Israel, tot i que ell s’ha
allunyat de mi per amor als seus ídols repugnants. (14,5)
Maria, atenta a la Paraula, acollidora de la Paraula, mare del qui és la Paraula Eterna de Déu,
intercediu per tots nosaltres, perquè de tal manera us imitem a vós, Mirall de l’Església, que
puguem escoltar de llavis de Jesús aquestes paraules dites de tots i cada un de nosaltres:
“Sortosos els qui escolten la Paraula de Déu i la guarden”. Amén.
La pregària dels fidels
1

Trenta anys de comunió i diàleg amb les
nostres comunitats cristianes i els seus
pastors,
us demanem, Senyor, de viure amb joia la
nostra pertinença eclesial i de contribuir a
revitalitzar les comunitats cristianes des de la
fidelitat a l’evangeli,
preguem

2

Trenta anys de comunió i diàleg amb el món
social, polític i econòmic de Catalunya,
us demanem, Senyor, participar amb els
responsables a construir una societat catalana més humana i justa, a través de les
nostres aportacions en els camps de l’educació, la sanitat, la cultura i l’espiritualitat,
preguem

3

Trenta anys de comunió i diàleg amb entre
totes les institucions de vida consagrada i amb
els laics vinculats al seu carisma i missió,
us demanem, Senyor, que Jesús sigui l’amor
primer i que responguem en un clima
intercongregacional a les seves crides amb
fidelitat creativa i amb sentit profètic, des de la
vocació cristiana compartida amb els laics,
preguem

4

Trenta anys de comunió i diàleg amb els més
9

pobres i necessitats,
us demanem, Senyor, especialment en aquests moments de crisi econòmica i de
valors morals, que sapiguem denunciar i transformar les estructures injustes, atendre
les persones i vetllar pels marginats,
preguem
5

Trenta anys de comunió i diàleg amb Jesús,
us demanem, Senyor, humilitat per reconèixer les nostres febleses i mancances,
força per transformar-les per la via de l’amor i una fe decidida per anunciar amb joia i
sense por la paraula de l’evangeli,
preguem

6

Trenta anys de comunió i diàleg a partir de la creació de l’URC, vinculada a la
CONFER,
us demanem, Senyor, per totes les religioses i tots els religiosos que han participat
en les Comissions Permanents des de la presidència, vocalies o secretaria, ja que
gràcies a les seves aportacions aquest projecte de la Unió ha esdevingut un autèntic
servei a la vida religiosa
preguem

7

Trenta anys de comunió i diàleg celebrats ara en aquesta eucaristia,
us demanem, Senyor, per a tots els aquí presents de viure en plenitud la nostra vida
consagrada i de rebre amb esperança i agraïment noves vocacions que continuïn les
intuïcions carismàtiques de les nostres fundadores i fundadors
preguem

La pregària
Pare, que ens has cridat a participar en el teu projecte d’amor a
través de la vida consagrada, ens posem a les teves mans.
Som conscients de les nostres febleses, però en el nostre interior
descobrim la força de l’evangeli.
Volem seguir les indicacions de Jesús en el món d’avui d’anunciar
el Regne de Déu i de guarir els malalts. En el nostre concert de
carismes aplegats a l’URC, volem ser testimonis del teu amor
enmig del món, en fidelitat creativa, perquè el que és nou demana
novetat.
Revifa la flama del do de l’Esperit en el si de l’Església.
Avui, com Maria de Natzaret, entonem amb joia el nostre cant del
Magnificat.
URC, 30 anys de comunió i diàleg (1980-2010)
Paraules del P. Elías Royón, president de la CONFER
El P. Elías Royón, president de la CONFER, ha tingut al final de la misa aquesta intervenció:
El meu agraïment per aquesta amable invitació a expressar en aquest moment els meus
sentiments com a religiós i com a president de CONFER.
Ara seguiré en castellà per no fer-vos patir.
Acabamos de recordar, agradecer, celebrar en la eucaristía, estos treinta años de vida de la
Unión de Religiosos de Catalunya; un largo camino compartido, lleno de ilusión y generosa
entrega en la Iglesia y en la sociedad catalana al servicio del Reino. Un largo viaje de
“comunión y diálogo” de los religiosos y religiosas de Catalunya.
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Al recordar surge la necesidad de agradecer; de dar gracias al Señor que ha sido la raíz y el
apoyo a tanta fidelidad, no sólo en estos treinta años, sino en una larga historia, en la que
contemplamos, en Vic y en toda Catalunya, el nacimiento de abundantes carismas religiosos
y una gran santidad en la vida consagrada. Nombres que están en la mente y en el corazón
de todos, y vidas anónimas que han ofrecido su existencia en el seguimiento de Jesús en la
radicalidad del evangelio.
Sois y somos herederos de todos ellos, nos distinguen tiempos y circunstancias muy
diversas, pero nos une el mismo porqué de nuestra consagración: el amor apasionado por
Jesucristo, la misma razón de la entrega al servicio de la humanidad: imitar su predilección
por los pobres, los abandonados, los que siente la soledad en el corazón …
Que este recuerdo y celebración no
sean nostálgicos, ni una mirada de
archivo a unos acontecimientos
gloriosos, sino una ocasión de
sentirnos hermanados con un
espíritu y unos carismas que ellos
vivieron con nuestras mismas
debilidades, y sostenidos por la
misma bendición amorosa de Dios.
Por eso, recordando agradecemos
una historia de vida en diálogo
ininterrumpido con Dios, y la
celebramos porque ella se nos
ofrece también como signo de vida para hoy y para el porvenir; esta historia es parte de
nuestra vida, nos pertenece y nos anima a seguir construyendo en fidelidad creativa “nuestra
propia historia”, a seguir caminando en esperanza activa, a vivir con realismo y confianza
nuestro hoy, sin perder de vista el mañana, escuchando y amando la realidad del mundo que
nos ha tocado vivir, abriéndonos al futuro que está en las manos del Dios que nos continúa
llamando y enviando como colaboradores de la misión de su Hijo Jesucristo.
Elías Royón, S.J.
12.00 a 14.00 - VISITES CULTURALS
1. Museu Episcopal de Vic
Visita per les magnífiques col·leccions d’art romànic i gòtic que conserva el Museu. Les
col·leccions d’orfebreria, teixit, forja, vidre i ceràmica completen el recorregut per la història de
l’art litúrgic i les arts decoratives a Catalunya.
Malgrat la complexitat del grup, l’organització de l’accés degudament esglaonat ha permès
realitzar de manera molt àgil la visita en grups de 30 persones sense gairebé temps d’espera.
2. Sant Antoni Maria Claret
La Casa d’Exercicis també compleix la seva missió amb el servei d’allotjament per a grups de
pelegrins que s’acosten al sepulcre del Sant Antoni Mª Claret i per a grups de claretians que
practiquen exercicis o tenen reunions de formació.
3. Casa natal de Sant Miquel dels Sants
A Vic, a mig camí entre la plaça Major i la catedral, hi ha una casa amb una capella a peu pla:
la casa de Sant Miquel dels Sants, un fill il·lustre de la ciutat. N’és el seu patró.
► 13.00 Una religiosa de cada institució es trobarà amb un rètol “Vedrunes” o “”Pare Coll” a l’hora
indicada a la plaça del museu per anar caminant a cada lloc respectiu.
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4. Santa Joaquima Vedruna - camí de l’Escorial, 24
Visita al Manso Escorial, la casa fundacional on hi ha el sarcòfag de Santa Joaquima
Des de la plaça del Museu
Episcopal tot anant al Manso
(Camí de l’Escorial, 24) (15
minuts) passarem per una
part del centre històric de Vic i
veurem l’església barroca de
la Pietat, el temple romà, la
casa on morí Balmes -plaça
de l’Estudiant-, un seguit
d’edificis del segle XVIII,
l’últim dels quals, abans de
travessar el passeig, és la Casa Parrella, molt ben restaurada. Pel carrer de Santa Joaquima
seguirem la façana de la Casa Mare, l’església, façana antiga de l’Escorial (escola), Església
de les Germanes Josefines i parròquia de la Divina Pastora.
5. Sant Francesc Coll - carrer del P. Coll, 17
Visita a l’església de Sant Francesc Coll i Museus de la Casa Mare de les Dominiques
de l’Anunciata
Des de la Plaça del Museu Episcopal ens dirigim al carrer de la Ramada i arribem a la
Rambla, on trobem l’Hospital de la
Santa Creu i l‘església obra de
l’arquitecte Morató. Recorrem la
Rambla de les Davallades fins a arribar
a la del Carme. En creuar el carrer
Verdaguer, veurem, a l’esquerra, la
Plaça Major i, al fons, l’Ajuntament, i a
la dreta l’estació i més al fons el
monument a Mn. Jacint Verdaguer,
obra d’Alfaro. Seguint trobarem l’Església del Carme (on havien estat els carmelites), passem
el carrer de Gurb i arribem al Portal de la Rambla, recentment inaugurat. D’aquí ja entrem al
carrer del P. Coll, 17.
14.00 - DESPLAÇAMENT AL RECINTE FIRAL EL SUCRE
► Centre ciutat - Els que es trobaven al
centre: per anar al Recinte Firal El
Sucre, han sortit del pàrquing de la
Casa de la Caritat, molt a prop de la
plaça de la catedral, o hi han anat a
peu.
► P. Coll - Els que es trobaven al Pare
Coll: s’ha reservat un lloc a la
càrrega del mateix carrer. Una
dominica ha donat les indicacions
als visitants.
► Vedruna - L’autocar s’ha estacionat a
tocar de la benzinera ÀREA VIC c/
Torelló s/n; fa cantonada amb
Manuel de Pedrolo. Una vedruna ha
donat indicacions als visitants.
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14.30 - DINAR DE GERMANOR

El
Recinte Ferial El Sucre, carrer de la Llotja, s/n, ha estat el lloc per celebrar el dinar de
germanor en una sala única per a tots els comensals. La vista general de la sala ha estat
esplèndida.
16.15 - MOMENT DE COMPARTIR – FESTIVAL LA NOVA EUTERPE
A càrrec de Sebastià Bardolet, tenor; Xavier Solà, tenor; Jaume Ayats, baríton; i Manel Marsó,
baix.
Paraules de la Gna. Julia García Monge, secretària general de la CONFER
Estoy muy agradecida por poder
participar en la celebración del 30ª
aniversario de la URC. Este encuentro lo
siento como un verdadero momento del
Espíritu, una experiencia de comunión
con vosotros religiosos y religiosas de
Catalunya, una verdadera fiesta de
fraternidad en la que celebráis –
celebramos– estos 30 años de comunión
y diálogo. Toda la CONFER se une a
vuestra alegría y acción de gracias.
Me ha impresionado esta mañana recorrer las calles de Vic, en donde se respira ese aire de
santidad que nos han dejado los santos y fundadores de familias religiosas nacidos en esta
localidad. Santidad que ha llenado de vida no sólo a Catalunya, sino que también se ha
expandido por tantos lugares de nuestro mundo.
Mi felicitación fraterna a toda la vida religiosa de Catalunya, a cada una de sus comunidades.
Con todos y todas doy gracias al Señor al celebrar lo que ha hecho en vosotros y con
vosotros en estos 30 años. Y le doy gracias, también, porque nuestra mirada está llena de
esperanza hacia el futuro que nos seguirá regalando el Dios de la vida.
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Actuació del grup polifònic tradicional LA NOVA EUTERPE
Sebastià Bardolet, tenor; Xavier Solà, tenor; Manel Marsó, baix
En els darrers anys no s’estilen els cors d'homes sols, i menys cantant sense cap
acompanyament instrumental. Tampoc no s'estila cantar amb veu expansiva i timbrada, ni són
gaire acceptats els portamenti dins de la manera de fer “coralment correcta”. D’altra banda,
també han caigut gairebé en l’oblit alguns dels procediments de la polifonia tradicional. Per
assajar de cantar amb elements d'aquesta mena, la Nova Euterpe va començar a fer-se sentir
a finals de 1996 amb un repertori que abraça des de la polifonia de carrer de Setmana Santa
fins a balades atrevides, cançons de festa i de gresca, de carlins o peces d'autor. Vol fer passar
una bona estona i –sobretot– fer reviure el gust de cantar sense gaires prevencions tècniques.
Els quatre components de la Nova Euterpe
provenen d’una sòlida formació musical i tots ells
tenen importants activitats i responsabilitats en
diferents
àmbits
del
món
musical.
Les harmonitzacions són fetes pel responsable
del grup, Jaume Ayats, a partir dels diferents
models de polifonia popular recollits en l’àmbit
mediterrani i dels seus propis treballs
d’investigació sobre cançons tradicionals del
nostre país.
La Nova Euterpe ha actuat per tot Catalunya,
França, Itàlia i Creta participant en els Festivals
Internacionals més importants. Han enregistrat per a TV3 i col·laborat també amb altres
artistes i formacions de música antiga i popular com Toni Rossell, Jaume Arnella, Solistes de
la Costa o Marta Carrasco. Actualment tenen enregistrats dos CD: Va anar a fer cuieres i The
deploable history of the catalans.
Paraules de cloenda de la trobada – Gna. Cristina Martínez, presidenta de l’URC
Hem arribat a la fi de la nostra trobada. Novament, gràcies a tots per haver compartit aquesta
diada de germanor i, especialment, gràcies als qui heu treballat en la seva organització i en el
seu desenvolupament perquè heu aconseguit que passéssim un dia molt entranyable.
Per acabar vull compartir amb vosaltres
tres desitjos. El primer, el desig de
continuar caminant en comunió, cada
vegada més ampla i profunda, afavorint la
intercongregacionalitat, signe d’unitat, i el
diàleg, mitjà imprescindible per crear futur.
El segon desig és sortir d’aquí sentint-nos
amb el compromís de ser signes de vida,
testimonis del Déu de la vida en un món
malauradament amenaçat per tantes
morts. Signes de vida per agraïment al
Déu que, malgrat els nostres límits, les nostres mancances, les nostres febleses i fragilitats,
continua al nostre costat, confiant en nosaltres i cridant-nos a ser els seus testimonis.
Tornem a les nostres comunitats convençuts que tenim molt per agrair i això ens compromet
a ser multiplicadors de vida i esperança. Déu ens beneeix cada dia compartint amb nosaltres
la seva mateixa vida perquè la trametem als altres.
I el tercer desig és més aviat una petició:
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que Déu ens doni unes oïdes ben obertes per escoltar les crides del nostre món
d’avui, en especial aquelles que venen dels més desfavorits;
‐ que ens doni un cor fort i valent per donar les respostes més adients als reptes que
vivim dia rere dia. El present és el nostre temps i és també el temps de Déu per
construir el seu projecte;
‐ que Déu ens doni el seu Esperit per discernir en cada moment el millor, el que Ell vol
que fem per créixer com a germans, com a fills seus.
Fins aviat. Que Déu ens continuï acompanyant.
Mª Cristina Martínez,stj
Presidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya
‐

17.30 – FI DE LA TROBADA GENERAL I RETORN A CASA
Puntualment, els autocars han recollit el personal al Recinte Firal El Sucre i l’han retornat als
llocs d’origen.
PREVISIONS METEOROLÒGIQUES
Les previsións metereològiques afortunadament s’han encertat: “Consultades fonts de
Meteocat, la previsió metereològica del dissabte a Vic, formulada en data d’avui, dijous 7
d’octubre, és que el matí de dissabte estarà núvol, però no es preveuen pluges, a la tarda pot
començar a haver-n’hi i a la nit pot ploure amb intensitat.”
AGRAÏMENTS
Bisbat de Vic, Ajuntament de Vic, Seminari de Vic, IMPEVIC, les comunitats religioses de Vic,
www.catalunyareligio.cat, Catalunya Cristiana, Ràdio Estel,... i a totes les persones
participants.
Aquesta Trobada general ha estat un gran dia de festa per a religioses i religiosos de l’URC i
ha expressat el nostre sentit intercongregacional al servei de l’evangeli de Jesús, en Església,
i al servei de la societat. Gràcies per l’esperit de col·laboració, per facilitar els desplaçaments i
per fer que el programa del dia es desenvolupés amb joia i normalitat.

Lliçó inaugural del curs de Formació Inicial del CEVRE
El proper 18 d’octubre de 2010, dilluns, Fr. Florencio Roselló i Avellanas, provincial de la
Mercè d’Aragó, impartirà la lliçó inaugural del curs de formació sistemàtica del CEVRE
(Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat), dependent de l’URC, al Centre d’Estudis Pastorals
(CEP), de 5 a 6 de la tarda, amb el tema La Orden de la Merced en el siglo XXI.
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.
La inauguració s’obre, a més, als mestres de noviciat i responsables de la formació inicial, així
com a altres persones interessades.

Estació d’enllaç – Crist: Estació Central
Crist: Estació Central
Primera Estació d’Enllaç del curs
Dia i hora: divendres 15 d’octubre, a les 21 h
Lloc: Temple de la Sagrada Família
L’actor Joan Pera interpretarà El somni de Gaudí,
a més, hi haurà batukada, bokatada (cadascú portarà el seu entrepà), dansa,
castellers i les cançons de Toni Torrelles.
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Jornada de formació permanent URC-CEVRE

COMUNICAR HOY,
UN EXCELENTE CAMINO PARA LA COMUNIÓN ECLESIAL
a càrrec de

Juan Rubio
Juan RUBIO FERNÁNDEZ és sacerdot diocesà. Des de fa anys ha
participat en diversos projectes editorials a l’esfera pública i en la informació
religiosa. Actualment és el director del setmanari d’informació religiosa Vida
Nueva. És autor de diferents llibres publicats recentment: “En memoria mía.
Fragmentos en la vida de un cura” (PPC), “Juan de Ávila, un apóstol en
camino” (San Pablo), “Camino, Verdad y Vida. Comentarios a los
evangelios 2011” (San Pablo) i acaba de sortir un llibre titulat “Tolerancia
Cero. La cruzada del Papa contra la pederastia en el clero”. És membre del
consell editorial de Sal Terrae i col·labora en diverses publicacions d’àmbit
cultural i religiós.
Primera charla: Comunicación para la comunión
La comunicación en la esencia misma de la Iglesia. Para que haya comunión
tiene que haber sana comunicación. En esta primera parte se abordará la
esencia comunicadora de la misma Iglesia que necesita de una gestión informativa verídica,
profesional y objetiva. Desde el misterio trinitario hasta la misma eclesiología de comunión, la
comunicación es fundamental. El medio es el mensaje. Lo que nos jugamos por no hacerlo bien.
Segunda charla: Hacia un proyecto de comunicación en la Iglesia
La información religiosa hoy en el ámbito de la comunicación global en el mundo y en España.
Claves para entender quiénes están detrás de los grandes mensajes. Claves de interpretación de
las líneas editoriales. Cómo manejar hoy lo que nos llega a través de los medios de comunicación.
El perfil del comunicador cristiano. El reto de un proyecto comunicativo en la Iglesia española.
Tercera charla: La comunicación en la Vida religiosa hoy
La vida religiosa y la comunicación. La luz en el candelero ¿para que se vea o simplemente porque
se vea? Claves para entender la vida religiosa desde lo que se conoce a través de los medios.
Pistas para un trabajo de cara al futuro en las congregaciones y en los institutos de vida religiosa.
Por qué es necesaria una política comunicativa. Luces y sombras.
Data i horari: 23 d’octubre de 2010 - 9.45-13.30 i 15.30-17.30 h
Preu: 20 euros
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 JR.

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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