Barcelona, 8 de gener de 2015

ANY VIII. núm.

Capítol Fundacional de la Nova Provincia Franciscana de la Immaculada de
la Península Ibèrica

CET - URC: una trobada de diáleg i comunió
Pagola: “Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia actual”
18 de gener, Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2015
Efemèrides centenàries de les Darderes ● Anys 2014-2015
La Salle: Finalitza la II Assemblea Distrital de la MEL
El CPL premia Montserrat: I Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica
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Petita crònica del Capítol fundacional de la Província de la Immaculada
El Pardo 29 de desembre del 2014, 4 de gener del 2015.
El dia 1 de gener del 2015, el Ministre General de l’Orde de Frares menors va suprimir les
entitats franciscanes de la Península Ibèrica; Bètica, Granada, Castella, Catalunya, Múrcia,
València i la Custòdia de Sant Francesc Solano del Perú. I va erigir la Província de la
Immaculada.
El nou Govern de la Província esta format per:
Fra Joan Carles Ovejero. Ministre Provincial
Fra Josep Mª Sainz, Vicari Provincial
Fra Adolfo Díez, Definidor Provincial Enllaç per la Custòdia
Fra Guillermo Cerrato. Enllaç per la Bètica
Fra Francesc Linares, Enllaç per Catalunya
Fra Severino Calderón, Enllaç per Granada
Fra Jesús Hernández. Enllaç per Cartagena
En les seves primeres paraules el nou
Ministre Provincial de la nova Província
de la Immaculada, Fra Joan Carles
Ovejero de 44 anys, fill de Honrrubia
(Cuenca) i membre de la Província
suprimida de València ens va dir que el
seu interès es centrarà en:
1.- Posar
Capitulars

en

pràctica

els

acords

2.- Ajudar a viure el Projecte Porciúncula
que ha estat l’ex central de la preparació
de la Nova Província i que el Capítol ha
ratificat.
3.- Usar totes les eines que tenim al
nostre abast per revitalitzar la vida dels
360 frares que formem la nova Província.
4.- Del 19 al 21 de gener del 2015 es farà
Reunió de Govern per determinar el
funcionament i la forma i manera de la
Visita Canònica. I que el Congrés es
celebrarà, si es possible, a la segona
quinzena del mes de juny del 2015.
5.- Es nomena Secretari de la Nova Província, fins al Congrés Capitular a Fra Josep Mª
Sainz, actual Vicari Provincial
6.- Es nomena Ecònom de la Nova Província a Fra Jesús Hernández,. Definidor Provincial
per Cartagena.
7.- Agraeix a les Províncies de Portugal i d’Arantzazu la seva participació a l’acte Solemne
de l’erecció Canònica de la Província de la Immaculada. També a les Germanes
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Concepcionistes per haver preparat haver brodat les casulles i les estoles que s’han fet
servir a la celebració. La Província de Portugal va regalar una imatge gran de la
Immaculada, Patrona de la Nova Província, i els frares d’Arantzazu van portar una rèplica
de la mare de Déu d’Arantzazu, en senyal de germanor.
8.- El Ministre Provincial agrairà a totes les entitats i persones que han mostrat la seva
adhesió a la nova Entitat, una carta personal
9.- Diu que tots els càrrecs, guardians, ecònoms etc…,han de continuar fent el seu servei
fins al Congrés Capitular

I manifesta la seva satisfacció pel bon ambient fratern, tolerant, respectuós en que s’ha
desenvolupat tot el Capítol
També el Delegat del Ministre General i President del Capítol Fra Joan Telesfor Zuriarrain
Urretavizcaya, ofm. Ens va dir que aquest havia estat el Capítol de tots i donava gràcies a
tots a la vegada que manifestava el seu desig de que tinguéssim en compte les paraules
del nostre Ministre General Fra Michael Antony Perry que ens va assenyalar l’itinerari a
seguir de cara el futu:: Viure en una constant conversió de cor, de pensament de vida;
Viure en comunió fraterna i recordar que som enviats a la Missió per evangelitzar amb la
nostra vida tenint interès en les coses petites de cada dia i amb molta cura de les nostres
relacions fraternes, perquè és la Fraternitat la que evangelitza.
El Capítol es va desenvolupar segons el programa previ que havia estat preparat per l‘equip
Dinamitzador aprovat pels set provincials.
Dilluns dia 29 de desembre del 2014. Es va celebrar la Missa de l’Esperit que també van
celebrar totes les Fraternitats que formaven les antigues Províncies.
Hi hagué la relació del President del Capítol i Delegat del Ministre General Fra Joan Telesfor
Zuriarrain, qui en va manifestar el seu goig d’haver-nos pogut acompanyar en aquest procés
d’Unió i a la vegada remarcava la profunditat i seriositat amb que s’havien preparat tots els
temes capitulars sobretot el Projecte Porciúncula i el Discerniment de Presències. A la
vegada que agraïa la col·laboració, comprensió i acollida que havia rebut de tots i arreu.
El Coordinador del Collegi de Provincials Fra Joaquin Domínguez de la extinta província
Bètica va exposar amb claredat el procediment seguit fins arribar al Capítol i la bona entesa
entre tots els estaments, comissions i l’equip Dinamitzador els Provincials.
Remarcant que durant uns deu anys hem anat ens el discerniment que ens ha portat a la
celebració del Capítol Fundacional de la Província de la Immaculada. El dimarts, dia 30, al
dematí. Es va presentar l’informe de la Secretaria de la Formació i els Estudis, Fra Emilio
Rocha de Castella i un cop feta la presentació i hagué discussions sobre el tema passant
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després a la reunió per grups. Es van formar sis grups entre els 64 capitulars que ja van
servir per cada tema i moment de reflexió. Finalment es posava en comú el que els grups
havien reflexionat i els secretaris havien recollit i ja ho havien passat per ordinador a la
secretaria del Capítol.
Per la tarda del mateix dia 30, es feu la presentació de l’Informe de la Secretaria de Missions
i Evangelització, pel seu Secretari Fra Rafel Colomer de València, seguint la mateixa pauta
del tema anterior.

En acabar els informes i les reflexions en grup es presentaven els acords de cada Secretari
que després es revisaven i discutien a l’aula per arribar a un consens i redacció definitiva
que era votada amb un Si, No. Abst o Juxtamodum
El dimecres dia 31, a la primera Sessió del dematí es va presentar l’informe econòmic pel
President de la Comissió d’Economia Fra Pere Ruano seguin el mateix procediment de
discussió, grups i redacció final de les propostes que cada Secretaria o Comissió
presentava.
A la primera Sessió de la tarda es va fer present a l’Aula Capitular el Ministre General Fra
Michael A. Perry. Va fer una exhortació esperança per a que caminéssim junts. També
l’acompanyava fra Vicente Felipe, Definidor General per a la Conferència de la Península
Ibèrica, (CONFRES) que ajudava a comprendre millor el que expressava el Ministre
General.
A la segona Sessió es feu la proclamació del nou Govern de la nova Província. segons la
relació que llegim a l’inici d’aquest Petita Crònica.
Després a l’Església dita de la Mare de Déu dels Àngels i hagué la pregària d’acció de
gràcies. Es va cantar el Tedèum mentre s’anava en processó cap a la mateixa. El nou
Ministre Provincial Fra Joan Carles ens va adreçar les primeres paraules com a servidor
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provincial de la nostra nova Província. I ens va dir que a la seva vida l’obediència l’havia
porta a unes certes frustracions. Volia ser missioner i el van dedicar a l’ensenyament, volia
dedicar-se al més pobres i el van fer Provincial de València i ara volia tornar a intentar anar
al Perú i el fan Ministre Provincial....”frustracions” que ell accepta com Maria,” Facis” “Que
es faci” I tot seguit i van haver les abraçades fraternes d’encoratjament.
Com que era el dia 1 de desembre del 2014, Fi d’Any, després del sopar es feu una Vetla
de Pregària per acomiadar el Vell Any i demanar benediccions per l’Any Nou. I to seguit
vàrem esperar les dotze campanades per menjar-nos el raïm i desitjar-nos tot el bé tot el
bo i el millor per l’any 2015.

Dijous dia 1 de gener del 2015. Bon Any. A dos quarts d’una del migdia s’iniciava a l’església
de Sant Francesc el Gran, de Madrid la Solemne Celebració de l’ERECCIÓ CANÒNICA de
la Província de la Immaculada.
Es va iniciar l’acte llegint el Decret de supressió de les set Províncies que s’unien i erigint
la Nova Província de la Immaculada.
Després es feu un bonic signe d’omplir el mapa de la nova entitat amb les terres que
s’havien portat del propi territori, Cada Provincial va omplir el lloc del mapa que li
corresponia.
Es feu entrega dels segells de les antigues Províncies al Ministre General i finalment aquest
va entregar el segell de la nova Província al nou Ministre Provincial. El qual va dir unes
paraules emotives d’acceptació del servei…
Tot seguir es va celebrar l’Eucaristia presidida pel Ministre General i acompanyat per Fra
Joan Carles Moya, nou ministre Provincial i pel President del Capítol Fra Joan Telesfor
Zuriarrain. I més de cent concelebrants , entre els qui hi havia Fra Carles Amigo, ofm,
Cardenal i arquebisbe emèrit de Sevilla i Fra Antonio Montes ofm. Bisbe emèrit de Bragança
Portugal .
El Ministre General Fra Michael Perrry ens va adreçar unes paraules d’encoratjament i ens
donà la benedicció del P. Sant Francesc.
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Després de l’Eucaristia als locals dels franciscans seglars de S. Francesc el Gran es va
servir un dinar “pica pica”.
A dos quarts de 5 de la tarda a la mateixa església es feu un interessant concert de música
medieval pel grup “artefactum” que va ser escoltat en un profund i respectuós silenci i va
ser molt aplaudit.
Finalment en autocar retornarem els capitulars cap a la seu del Capítol de El Pardo,
contents i agraïts a Déu i als que havien preparat tant acuradament la celebració
Divendres, dia 2, van continuar les sessions capitulars amb els temes discerniment de
Presències i aprovació dels Estatuts particulars per majoria absoluta, gairebé per
unanimitat de tots els frares capitulars.
El dissabte, dia 3, a les sessions del dematí es van aprovar els acords del Capítol i per la
tarda es va procedir a la Clausura del mateix, amb paraules del President del Capítol i
Delegat del Ministre General i també del nou Ministre Provincial que ens va notificar els
primers acords presos a la primera reunió de Definitori que ja estan exposat al
començament d’aquesta PETITA CRÒNICA.
El diumenge dia 4, a tres quarts de vuit del dematí es va celebrar Laudes i Eucaristia,
presidida per fra Joan Carles, ministre Provincial, per Fra Josep Mª Sainz, Vicari i pels cinc
Definidors i en acabar es repartí un recordatori del Capítol Fundacional en forma de vitrall
i amb la benedicció i l’abraçada a tots els germans participants al Capítol tots retornarem
a les nostres respectives fraternitats a l’espera de les decisions del Congrés capitular que
es farà a la segona quinzena del mes de juny del 2015.
Fra Josep Gendrau i Valls ofm.

Barcelona 7 de gener del 2015

Els 54 capitulars amb el Ministre General de l’Orde de frares menors en acabar el Capítol Fundacional de la
Nova Provincia Franciscana de la Immaculada de la Península Ibèrica. (Madrid, El Pardo, convent dels frares
caputxins del 29 de desembre del 2014 al 4 de gener del 2015
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Lluís Serra Llansana: “Dues cartes rellevants”
Tot té un començament. A voltes, els signes de la nova realitat són gairebé imperceptibles.
En altres ocasions, l’arrencada inicial és espectacular. El 30 de novembre del 2014, tot
coincidint amb el primer diumenge del cicle litúrgic de l’Advent, s’ha celebrat l’obertura de
l’Any de la Vida Consagrada, precedida per una vetlla de pregària al dissabte anterior. En
aquest cas, els signes han estat similars als d’una pluja fina, que amara la terra a poc a poc
i la predisposa a una fecunditat futura. Pregària, comunitat, intercongregacionalitat, en un
clima de comunió eclesial, han anunciat un llarg itinerari que culminarà el 2 de febrer del
2016, amb la celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

En el rerefons de l’Any de la Vida Consagrada hi ha un acte de memòria: 50 anys del
document conciliar Perfectae caritatis, que va impulsar la renovació de la vida religiosa. No
es tracta ara de fer balanços ni d’elaborar plans estratègics. No s’exclouen, però tampoc
esdevenen el nucli que, com sempre, continua essent «el seguiment de Jesucrist a la llum
de l’Evangeli». La vida, en primer lloc, com a vocació espiritual, com a fraternitat i com a
missió evangelitzadora. La renovació no és un retorn al passat, sinó un viatge cap a l’origen,
cap a les arrels. L’escenari no és la nostàlgia ni l’enyor, sinó la fe i l’esperança, que culminen
en l’amor. Avui, com en el passat, fa falta coratge, però sobretot les virtuts teologals que
s’evidencien en el compromís per les persones. La Unió de Religiosos de Catalunya, que
aplega els ordes, congregacions i instituts arrelats a les ciutats i pobles de la terra catalana,
és el marc intercongregacional per compartir les dimensions comunes i específiques que
ens agermanen, sempre en comunió eclesial.
Dos fets han coincidit en l’obertura de l’Any de la Vida Consagrada: la carta apostòlica del
papa Francesc a tots els consagrats i la carta dels bisbes de les diòcesis amb seu a
Catalunya als religiosos. Dos autèntics regals que expressen dues dimensions
irrenunciables de la vida religiosa: el compromís amb l’Església universal i amb l’Església
particular. La tensió entre aquestes dues dimensions no sempre és fàcil de viure. Abraçarse al món no implica pèrdua d’interès per les realitats immediates, com tampoc l’entorn lliga
de tal manera que impedeix l’afany missioner d’anar fins als extrems de la terra. La vida
consagrada, essencialment consistent, a voltes té aspecte d’una bombolla de sabó. Quan
se la vol posseir, esclata. Aquest és el sentit profètic. Moure’s a impuls de l’Esperit amb
llibertat i anunciar la Bona Notícia des de la fragilitat i la vulnerabilitat. Una actualització
d’aquella paraula: «Les seves ferides ens han guarit.» Per això, com l’Església, la vida
consagrada està en un hospital de campanya. Cal recordar, però, que la vida consagrada,
de l’espiritualitat i missió de la qual participen tants laics, sorgeix en el si de les comunitats
cristianes. Per això aquesta celebració correspon a tota l’Església. Cap cristià no se’n pot
desentendre.
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CET - URC: una trobada de diáleg i comunió

LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA
Trobada de superiores i superiors majors amb els bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense
Data:
Lloc:
Ordre del dia:
10.00 – 10.30
10.30 – 10,50
10,50 – 11.00
11,00 – 11,30

11.30 – 12.00
12.00 – 13.00

13.00 – 13.10
13.10 – 14.00
14.00

28 de gener de 2015, dimecres
Seminari Conciliar de Barcelona (Sala Sant Jordi)
Pregària
Preliminars i presentació dels participants
Presentació audiovisual de la vida consagrada a Catalunya
Escenari: la invitació del Papa a transmetre l’alegria de l’evangeli
amb renovació missionera de l’Església com ho veiem a Catalunya
amb la implicació de la vida consagrada.
Motivació i reflexió per cada part 15’ (CET) + 15’ (URC)
Pausa
Diàleg obert: “A través de l’Exhortació Apostòlica Evangelii
gaudium del papa Francesc, a què ens crida Jesucrist com
Església a Catalunya en el seu conjunt i des de la diversitat de
carismes que aporta a la Vida Religiosa?
Pausa
Eucaristia (Capella central)
Dinar de germanor. (Menjador)
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Pagola: “Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia actual”

Jornada de Formació Permanent
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació
permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre
interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació.

“Volver a Jesús,
tarea urgente en la
Iglesia actual”
a càrrec de

José Antonio Pagola
El Camino abierto por Jesús. Rasgos principales del Camino abierto por Jesús para
reafirmarnos en una espiritualidad de seguimiento radical a su persona y estilo de vivir.
Volver a Jesús, el Cristo. Escuchar la llamada a convertirnos a Jesús para enraizar nuestras
comunidades con más verdad y más fidelidad en Él, sugiriendo una propuesta concreta: los
Grupos de Jesús.
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
En la biblioteca nacional té 133 registres bibliogràfics. Volem ara remarcar només la seva obra clau: “Jesús.
Aproximación histórica, PPC, 2007”. A més d’obres referents cadascuna a cada evangelista, les seves
dues darreres obres són “Grupos de Jesús” 2014, i “Volver a Jesús: hacia la renovación de parroquias y
comunidades” 2014).

Data: 7 de febrer de 2015, dissabte.
Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.
Correu electrònic: urc.info@gmail.com
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JAP
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18 de gener, Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2015
«UNA ESGLÉSIA SENSE FRONTERES, MARE DE TOTS»
Missatge del sant pare Francesc
per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2015
Estimats germans i germanes,
Jesús és «l’evangelitzador per excel·lència i l’Evangeli en persona» (Exhort. Ap. Evangelii
gaudium, 209). La seva sol·licitud especial pels més vulnerables i exclosos ens invita a tots
a tenir cura de les persones més fràgils i a reconèixer el seu rostre sofrent, sobretot en les
víctimes de les noves formes de pobresa i esclavitud. El Senyor diu: «Perquè tenia fam, i
em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava
despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a
veure’m» (Mt 25,35-36). Missió de l’Església, peregrina a la terra i mare de tots, és per tant
estimar Jesucrist, adorar-lo i estimar-lo, especialment en els més pobres i desemparats;
entre aquests hi ha, certament, els emigrants i els refugiats, que intenten deixar enrere
condicions de vida difícils i tota mena de perills. Per això el lema de la Jornada Mundial de
l’Emigrant i el Refugiat d’aquest any és: «Una Església sense fronteres, mare de tots.»

Efectivament, l’Església obre els seus braços per acollir tots els pobles, sense
discriminacions i sense límits, i per anunciar a tots que «Déu és amor» (1Jn 4,8.16). Després
de la seva mort i resurrecció, Jesús va confiar als seus deixebles la missió de ser els seus
testimonis i de proclamar l’Evangeli de l’alegria i de la misericòrdia. Ells, el dia de
Pentecosta, van sortir del Cenacle amb valentia i entusiasme; la força de l’Esperit Sant va
vèncer els seus dubtes i vacil·lacions, i va fer que cadascú sentís el seu anunci en la seva
llengua; així, des del començament, l’Església és mare amb el cor obert al món sencer,
sense fronteres. Aquest mandat comprèn una història de dos mil·lennis, però ja des dels
primers segles l’anunci missioner va fer visible la maternitat universal de l’Església,
explicitada després en els escrits dels Pares i represa pel Concili Ecumènic Vaticà II. Els
Pares conciliars van parlar d’Ecclesia mater per explicar la seva naturalesa. Efectivament,
l’Església engendra fills i filles, els incorpora i «els abraça amb amor i sol·licitud com a seus»
(Const. Dogm. sobre l’Església Lumen gentium, 14).
L’Església sense fronteres, mare de tots, estén pel món la cultura de l’acollença i de la
solidaritat, d’acord amb la qual ningú no pot ser considerat inútil, fora de lloc o descartable.
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La comunitat cristiana, si viu realment la seva maternitat, alimenta, orienta i indica el camí,
acompanya amb paciència, es fa propera amb la pregària i amb les obres de misericòrdia.
Tot això adquireix avui un significat especial. De fet, en una època de migracions tan grans,
un nombre elevat de persones deixa els seus llocs d’origen i emprèn l’arriscat viatge de
l’esperança, amb l’equipatge ple de desitjos i de temors, a la recerca de condicions de vida
més humanes. No és estrany, però, que aquests moviments migratoris suscitin
desconfiança i rebuig, també en les comunitats eclesials, abans fins i tot de conèixer les
circumstàncies de persecució o de misèria de les persones afectades. Aquests recels i
prejudicis s’oposen al manament bíblic d’acollir amb respecte i solidaritat l’estranger
necessitat.
Per una part, sentim en el sagrari de la consciència la crida a tocar la misèria humana i a
posar en pràctica el manament de l’amor que Jesús ens va deixar quan es va identificar
amb l’estranger, amb qui pateix, amb tots aquells que són víctimes innocents de la violència
i de l’explotació. Per altra part, però, a causa de la debilitat de la nostra naturalesa, «sentim
la temptació de ser cristians
mantenint una distància prudent de
les nafres del Senyor» (Exhort. Ap.
Evangelii gaudium, 270).
La força de la fe, de l’esperança i
de la caritat permet reduir les
distàncies que ens separen dels
drames humans. Jesucrist espera
sempre que el reconeguem en els
emigrants i en els desplaçats, en
els refugiats i en els exiliats, i també
ens crida a compartir els nostres
recursos, i a vegades a renunciar al
nostre benestar. Ho recordava el papa Pau VI, dient que «els més desfavorits han de
renunciar a alguns dels seus drets per a posar amb més llibertat els seus béns al servei
dels altres» (Carta ap. Octogesima adveniens, 14 de maig de 1971, 23).
Per altra part, el caràcter multicultural de les societats actuals invita l’Església a assumir
nous compromisos de solidaritat, de comunió i d’evangelització. Els moviments migratoris,
de fet, requereixen aprofundir i reforçar els valors necessaris per a garantir una convivència
harmònica entre les persones i les cultures. Per a això no és suficient la simple tolerància,
que fa possible el respecte de la diversitat i dóna pas a formes de solidaritat diverses entre
les persones de procedències i cultures diferents. Aquí se situa la vocació de l’Església a
superar les fronteres i a afavorir «el pas d’una actitud defensiva i recelosa, de desinterès o
de marginació a una actitud que posi com a fonament la “cultura de l’encontre”, l’única capaç
de construir un món més just i fraternal» (Missatge per a la Jornada Mundial de l’Emigrant
i el Refugiat 2014).
Però els moviments migratoris han assolit unes dimensions tan grans que només una
col·laboració sistemàtica i efectiva que impliqui els Estats i les Organitzacions internacionals
pot regular-los eficaçment i fer-los front. En efecte, les migracions interpel·len a tots, no sols
per les dimensions del fenomen, sinó també «pels problemes socials que plantegen a les
comunitats nacionals i a la comunitat internacional» (Benet XVI, Carta enc. Caritas in
veritate, 29 de juny de 2009, 62).
A l’agenda internacional tenen lloc debats freqüents sobre les possibilitats, els mètodes i
les normatives per a afrontar el fenomen de les migracions. Hi ha organismes i institucions,
11

en l’àmbit internacional, nacional i local, que posen el seu treball i les seves energies al
servei dels qui emigren a la recerca d’una vida millor. Malgrat els seus esforços generosos
i lloables, cal una acció més eficaç i incisiva, que se serveixi d’una xarxa universal de
col·laboració, fonamentada en la protecció de la dignitat i centralitat de la persona humana.
D’aquesta manera serà més efectiva la lluita contra el tràfic vergonyós i delictiu d’éssers
humans, contra la vulneració dels drets fonamentals, contra qualsevol forma de violència,
vexació i esclavitud. Treballar junts requereix reciprocitat i sinergia, disponibilitat i confiança,
sabent que «cap país no pot afrontar sol les dificultats unides a aquest fenomen que, sent
tan ampli, afecta en aquest moment tots els continents en el doble moviment d’immigració
i emigració» (Missatge per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2014).

A la globalització del fenomen migratori cal respondre amb la globalització de la caritat i de
la cooperació, per tal que s’humanitzin les condicions dels emigrants. Al mateix temps, és
necessari intensificar els esforços per a crear les condicions adequades per a garantir una
disminució progressiva de les raons que porten pobles sencers a deixar la pàtria a causa
de guerres i caresties, que sovint es concatenen les unes amb les altres.
A la solidaritat amb els emigrants i els refugiats cal afegir-hi la voluntat i la creativitat
necessàries per a desenvolupar mundialment un ordre economicofinancer més just i
equitatiu, junt amb una compromís més fort per la pau, condició indispensable per a un
progrés autèntic.
Benvolguts emigrants i refugiats, ocupeu un lloc especial en el cor de l’Església, i l’ajudeu
a tenir un cor més gran per a manifestar la seva maternitat amb la família humana sencera.
No perdeu la confiança ni l’esperança. Mirem la Sagrada Família exiliada a Egipte: així com
en el cor maternal de la Mare de Déu i en el cor sol·lícit de sant Josep es va mantenir la
confiança en Déu que mai no ens abandona, que no us manqui aquesta mateixa confiança
en el Senyor. Us encomano a la seva protecció i us imparteixo de cor la benedicció
apostòlica.
Vaticà, 3 de setembre de 2014
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Efemèrides centenàries de les Darderes ● Anys 2014-2015

COMPARTIENDO VIDA E HISTORIA
Las hermanas Franciscanas de la Natividad
de Ntra Sra. (Darderas), compartimos con
todos los lectores del HOREB las
celebraciones que durante los años 20142015 estamos celebrando.
En el boletín nº 258 del mes de mayo del año
pasado, el Horeb se hacía eco del Centenario
de la aprobación Pontificia de la
Congregación. El 9 de mayo de 2014
celebramos una Eucaristía en la Iglesia de
Belén en Barcelona presidida por el Sr.
Cardenal Arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís
Martínez Sistach. Muchos de vosotros nos
acompañasteis.
Uno de los actos principales de este evento
fue una peregrinación a Roma compuesta por
hermanas,
familiares,
conocidos,
trabajadores y usuarios de nuestros centros
asistenciales. Culminó con una audiencia
privada con el Papa a dos de nosotras.
Sin finalizar este centenario, iniciamos otro:
La “inauguración de la Comunidad de la
Casa General de la Congregación” sita en
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C/. Sors 67 de Barcelona. A este fin tendrá lugar una Eucaristía presidida también por el
Señor Cardenal Martínez Sistach. Tendrá lugar el próximo día 10 de enero en nuestra
Iglesia de la Travesera. de Dallt, 88 a la que todos estáis invitados.
Fue un 9 de enero del 2015 cuando las Darderas inauguran la casa con una Eucaristía
que estuvo concelebrada por el Canónico de la Catedral de Barcelona Dr. Sebastián Puch
junto con otros sacerdotes. Predicó, el Dr. Don Francisco Mas canónigo de Barcelona y
obispo electo de la diócesis de Gerona.
Cien años de vida de las Darderas en el barrio de Gracia. ¡cuántas cosas se puede
contar!. Muchas hermanas podríamos testimoniar la vida que se ha forjado entre las
paredes de esta casa y en la calle, tanto en el entorno del barrio, como fuera de él.
Para dar a conocer esta trayectoria, invitamos a visitar la exposición fotográfica que
refleja la vida de las Hnas. Darderas: la atención, el amor y la caridad hecha servicio de la
que se han visto confortados tantos enfermos atendidos por las religiosas durante estos
cien años de historia.
Pueden visitar la exposición en la C/. Sors, 67, Barcelona, esquina Travesera de Dalt a
partir del día 11 de enero del presente año.

L'essència del Nadal al dinar de les Calcutes
L'Hotel Oriente reuneix al voltant de
450 sense sostre pel dinar de Nadal
de les Germanes Calcutes
Un any més les Germanes Calcutes
han organitzat el dinar de Nadal per la
gent sense sostre. Enguany l'àpat ha
tingut lloc a l'Hotel Oriente, on hi va
haver cabuda per a uns 450 comensals,
que van poder degustar el tradicional
caldo de galets i escudella, el pollastre
amb xampinyons i de postres turrons.
El Cardenal Lluís Martínez Sistach també va assistir i va asseure's amb tots per fer aquest
àpat previ a la nit de Nadal. No van faltar tampoc les nadales cantades pels voluntaris més
joves, al ritme de la guitarra. Joan Gaspar, un dels organitzadors, explica com la Mare
Teresa de Calcuta va demanar que els sense sostre que van cada dia al menjador de Sant
Agustí poguessin també tenir un dinar especial i en família per Nadal. Així, gràcies a la
col·laboració dels voluntaris grans i joves, la tradició continua des de fa més de trenta anys.
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La Salle: Finalitza la II Assemblea Distrital de la MEL
Membres del tots els sectors de La Salle Arlep han conviscut durant tres dies a Llívia,
València, per traçar les línies estratègiques dels propers anys
La primera setmana de desembre ha acollit la celebració de l’Assemblea de la MEL del
districte Arlep. Durant tres dies, més de 59 assembleistes i 5 convidats, juntament amb un
equip de secretaria i comunicació compost per 5 persones, han viscut en fraternitat a la
comunitat de Llívia, València.

Tots els participants destaquen que ha sigut una experiència de germanor i molt efectiva.
Gràcies a la feina feta, s’han actualitzat els objectius i les línies d’acció que faran possible
continuar treballant aspectes importants del Projecte de Missió amb el que ens vam
comprometre fa ara tres anys.
En aquesta trobada es va escollir al Nou Consell de la MEL, que s’encarregarà d’assessorar
al Germà Visitador en temes relacionats amb la Missió. Catorze membres componen, de
manera provisional, aquest consell. Ara queda esperar que el Germà Visitador anomeni al
15è membre que, segon els Estatuts, es de lliure nomenament.
Els assistents van comptar amb la participació del Germà Aidan Kilty, Conseller General
amb dedicació especial a la RELEM. Els documents aprovats en aquesta Assemblea es
donaran a conèixer més endavant.
Podeu trobar més fotografies de l’Assemblea en el següent enllaç:
http://drive.google.com/a/lasalle.es/folderview?id=0B0jilzepXP1TG5VMlkxcFp4TTQ&usp=sharing

Eternes pelegrines
Pau i bé! El temps de Nadal es caracteritza per la contemplació íntima del misteri del Déu
encarnat. Essent aquest, un espai de temps llarg, sense presses, podríem contemplar amb
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serenor les situacions que ens planteja la vida diàriament. Fixem la mirada en la fragilitat i
l’extrema dependencia del Nadó Fill de Déu encarnat, i amb aquesta imatge al cor girem
els ulls vers l’interior de la nostra consagració religiosa. Fem-ho des de l’experiència
personal i fraterna per asumir esperançadament que la vida consagrada de demà serà
distinta de la d’ara, però serà! Sabem que aquest Infant que hem contemplat, en el temps,
serà un home que ha vingut en aquest món nostre per portar a terme la missió que el Pare
li ha confiat i que la nostra assumpció de vida consagrada té l’obligació de completar
assumint els nous valors que la societat del segle XXI aporta a la nostra fe. Aquests valors
poden, i de fet ho fan, enfortir la nostra fidelitat diària en la missió concreta de cada una de
les nostres famílies religioses.
En aquest temps del Nadal de Nostre Senyor vull compartir amb vosaltres la necessitat de
deixar al Senyor que porti la vida consagrada allí on ha de ser present; encara que potser
no seria el lloc que cadascuna i cadascú de nosaltres hauríem escollit. De ben segur que
sant Josep tampoc no hauria escollit una establia perquè el seu Fill hi nasqués.
Les persones que hem consagrat la nostra vida al seguiment del Crist som eternes
pelegrines i no podem deixar de ser-ho i, per tant, hem d’estar obertes a la novetat i al canvi.
I quina novetat més gran per a la humanitat que la manifestació real del Fill de Déu? I quin
canvi més avantatjós per a nosaltres que la invitació que ens fa el Senyor a sortir de
nosaltres per tal de centrar la ment i el cor en Ell que ha obert noves rutes, que abaixa
muntanyes i alleugereix la càrrega del pelegrí?
Que aquest nou any sigui a tots i totes vosaltres ple de la gràcia del Senyor per seguir la
senda que el Sant Esperit ens vagi mostrant. Feliç any nou 2015!
Gna. Clara Fernández, osc - Clarissa de Vilobí d’Onyar Catalunya Ccristiana 4|01|2015

El CPL premia Montserrat: I Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica

(CPL - Dll, 22/12/2014) El Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL) ha decidit
atorgar el seu primer Memorial Pere Tena de Pastoral Litúrgica a l’Abadia de Montserrat.
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Aquest Memorial, instituït per l’Assemblea del Centre el passat mes de setembre, té com a
objectiu mantenir viva la memòria del bisbe Tena com a pedagog de la litúrgia, donar relleu
a tot allò que ajuda a viure la litúrgia de l’Església en el món actual, i recordar de manera
constant la importància de la pastoral litúrgica en la vida cristiana. Un cop l’any, el Memorial
distingirà una persona, grup de persones, entitat, activitat, obra o publicació, que hagi estat
o sigui significativa en la tasca de la pastoral litúrgica, en la línia oberta pel Concili Vaticà II.
El Consell del Centre ha decidit, en aquest primer any, atorgar aquest Memorial a l’Abadia
de Montserrat per tota la tasca que des de sempre ha realitzat i continua ara realitzant tant
a nivell celebratiu, com de reflexió i estudi, com de divulgació de la Litúrgia i de la Pastoral
Litúrgica. I coincidint, a més, amb el centenari de la celebració del Primer Congrés Litúrgic
de Montserrat, que tingué lloc l’any 1915.
L’acte de proclamació i lliurament tindrà lloc en el monestir de Montserrat el dia del primer
aniversari de la mort del bisbe Tena, el dimarts 10 de febrer de 2015, festa, a més, de Santa
Escolàstica, germana de Sant Benet, i consistirà en la participació en la missa conventual
d’aquest dia, i en un acte posterior en una de les sales del monestir.
Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/65979

Trobada Fraterna 2015: Sant Francesc i Santa Clara
El consell de laics dels caputxins de
Catalunya ha organitzatla Trobada
Fraterna d’aquest proper any a la seu de
Pompeia Grups. Així doncs, el 10 de
gener els assistents a aquests
esdeveniment, d’entrada lliure, podran
conèixer de prop la figura de Sant
Francesc i Santa Clara a través de la
lectura i la meditació dels seus escrits.
Fra Jacint Duran i la Gna. Teresa Pujal,
bons coneixedors d’aquestes beates
persones, faran una presentació de la
seva vida i espiritualitat, ara que s’han
recuperat els seus textos després de
molts anys. Caputxins de Catalunya - Trobada Fraterna Sant Francesc Santa Clara

Convocat el XXV Premi Joan Profitós d'assaig pedagògic
(Escolapis - Ds, 3/01/2015) La Fundació Cultural Joan Profitós, sota el patronatge de
l'Escola Pia de Catalunya, convoca, des de fa vint-i-cinc anys, un premi d'assaig pedagògic
escrit en català, amb la finalitat d'estimular la reflexió sobre aquelles accions pedagògiques
que malden per desenvolupar íntegrament la persona. El jurat està integrat per experts de
reconegut prestigi del món de la pedagogia i la universitat. El termini de presentació dels
treballs clou el dia 26 de febrer de 2015 i el lliurament del guardó es realitzarà el 13 de maig
de 2015 a l'Institut d'Estudis Catalans.
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Les obres que aspirin a la XXV edició del Premi hauran de contenir una reflexió pedagògica
o una anàlisi sobre l'acció educativa, fets des de la consideració global o a partir d'un
aspecte concret o des d'una experiència particular. Hauran d'estar escrites en català, tenir
una extensió mínima de 100 fulls DIN-A4
i els originals s'hauran d'entregar a la
Fundació Joan Profitós (Ronda Sant Pau,
80 2on, Barcelona). El termini de
presentació clourà el dia 26 de febrer, a
les 17 hores.
L'adjudicació del Premi, de 2.500 euros
de dotació, serà feta per un jurat, integrat
en aquesta edició pels pedagogs Joan
Mallart, Montserrat Riera i Marian
Baqués i pels catedràtic de Ciències de
l'Educació, Josep Gallifa (Blanquerna-URL) i Conrad Vilanou (UB). Al llarg de la seva
existència, han estat seleccionats treballs tan diversos com les interaccions amb l'art a
l'educació infantil, l'ensenyament d'història, l'orientació de futur dels adolescents, el
despertar del ser harmònic, el breu viatge al món de la matemàtica, la pedagogia com a
lectura ètica, intel·ligència, cervell, perspectiva de futur i programes de desenvolupament
intel·lectual en l'educació primària, la reforma educativa dels noranta o la pedagogia del
sofriment, entre d'altres.
Entre els guanyadors de les últimes edicions, destaquen professionals de l'àmbit educatiu
a diferents nivells com Maite Pujol (mestre d'educació infantil), Josep Otón (doctor en
Història a la UB), Andreu Clapés (director de diferents centres escolars), Concepció
Trallero i Flix (professor de la UB i musicoterapeuta),Joan Riart (professor de Psicologia
a Blanquerna), Mayka Lahoz (professora a la UAB) o el filòsof Francesc Torralba.
La Fundació Joan Profitós
La Fundació Joan Profitós neix amb la intenció de potenciar la qualitat de l'ensenyament.
Entre d'altres iniciatives, col·labora amb Òmnium Cultural, oferint aquest premi d'assaig
pedagògic amb l'objectiu de reconèixer una reflexió de contingut pedagògic que, nascuda
de l'experiència, permeti aprofundir la tasca de l'educador.
Joan Profitós (1892-1954) va ser un parvulista i pedagog autor de diversos llibres de
lectura i de narracions per a infants, promotor de la llengua i de la cultura catalanes. Com a
escolapi, va ser creador de la Biblioteca Pedagògica dels escolapis de Catalunya.
Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/66463

Construïm Vincles

Us informem que els dies 5 i 6 de febrer tindran lloc les Jornades “Construïm Vincles”,
promogudes per l’Ajuntament de Barcelona en les quals es donarà a conèixer públicament
el projecte ‘Vincles BCN’ i es recolliran aportacions per concretar el seu desenvolupament.
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Com sabreu, el projecte ‘Vincles BCN’ és una iniciativa innovadora promoguda per l’Àrea
de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports per contribuir a superar l'aïllament i la soledat i millorar
la seguretat i el benestar de les persones grans, amb dependència o discapacitat, o de les
persones amb una malaltia crònica de la nostra ciutat.
La participació d’aquelles entitats o ordres religioses d’atenció a la gent gran o que
gestioneu serveis adreçats a aquest col·lectiu és molt important, especialment en un
moment en què el projecte es
troba en fase de disseny i
desenvolupament, per tal que
pugueu aportar la vostra
experiència o coneixement per
millorar-lo.
En aquest sentit, també pot ser
molt interessant la participació
en els Tallers de treball
d’aquells
professionals
o
persones
voluntàries
que
treballen o col·laboren amb les
vostres entitats o serveis per
tal que puguin dir la seva en la
concreció del projecte.
És per aquest motiu, amb la
voluntat
de
construir
conjuntament
el
projecte
assegurant que s’adeqüi a les
necessitats reals de les persones
usuàries, que us volem convidar tant a la Jornada de presentació pública, que tindrà lloc
el dijous 5 de febrer a la sala Moragues del Born Centre Cultural (Plaça Comercial, 12), de
10 a 14 hores, com als Tallers de treball, que seran al mateix espai, el divendres 6 de
febrer de 10 a 14 hores.
Disposeu de més informació a la pàgina web http://www.bcn.cat/jornadesvincles2015 o al
tríptic que us adjuntem. També ens podeu contactar al correu electrònic
info@jornadesvincles2015.cat o al telèfon 93.302.75.69.
Tot esperant comptar amb la vostra presència i participació, aprofitem per saludar-vos
cordialment.

CONFER: últimes places per al curs de “Comunicación en crisis”
Madrid, 7 de enero de 2015 (IVICON).- El servicio de Comunicación de la Conferencia
Española de Religiosos en colaboración con la Fundación Carmen de Noriega, ha
organizado un curso de Comunicación en Crisis para los días 23 y 24 de enero.
El curso está dirigido a personas que trabajen en el área de comunicación de las
Congregaciones e Instituciones.
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El viernes por la tarde serán las sesiones teóricas con José Gabriel Vera, Director del
Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Durante estas
sesiones se trabajarán las “Claves de la comunicación de crisis: principios, públicos,
canales, experiencias”; y el “Plan de crisis: noción, contenidos, procedimiento de
elaboración”.
El sábado será el tiempo para analizar casos prácticos de respuestas ante una mala gestión
económica de una institución eclesial, ante una acusación de abusos sobre menores, y ante
unas declaraciones polémicas. Toda la sesión del sábado estará coordinada por Yago de
la Cierva, profesor de la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz y experto en
comunicación institucional.
El mismo sábado, a partir de las 19h habrá
una sesión optativa de Media Training para
las personas que se puedan quedar y estén
interesadas.
Todas las organizaciones, incluidas las
eclesiales, pueden y de hecho sufren crisis. Es una manifestación de prudencia prepararse
para gestionarlas adecuadamente, y así reducir los inevitables daños que ocasionarán a
las instituciones, a quienes las dirigen y a sus miembros.
Todavía quedan plazas disponibles para inscribirse en este curso. La inscripción se puede
hacer por la página web de CONFER, o en el correo electrónico mcs@confer.es

El Papa pastor enfront del restauracionisme preconciliar
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Reunions intercomunitàries i intercongregacionals
Amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada s’intensifica la invitació a celebrar reunions
intercomunitàries i intercongregacionals per compartir la fe i la vida en comunitats properes
de la mateixa ciutat, barri o zona geogràfica. La Junta Directiva de l’URC, amb el suport de
l’Assemblea General, esperona a viure algun moment al llarg d’aquest any fent xarxa amb
altres comunitats religioses.
S’invita també a comunicar notícies d’aquestes realitzacions a l’Horeb per poder així a
animar-nos a treballar en aquesta línia de comunió fraterna.
És evident que l’organització ha de ser espontània a partir dels propis grups en les zones
pertinents.
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FJM: “La dona en el Nou Testament”

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL
CLAUS DE LECTURA DE LA BÍBLIA (VII). LA DONA EN EL NOU
TESTAMENT
És ben sabut que una de les fonts principals de la vitalitat del pensament cristià
contemporani han estat els estudis bíblics, que han comportat una renovació
profunda de la manera de llegir la Sagrada Escriptura.

Dijous 22 de gener de 2015
JESÚS I LES DONES
Jordi LATORRE
Dijous 29 de gener de 2015
MARIA, LA MARE DE JESÚS
Armand PUIG i TÀRRECH

Per això, la Fundació Joan Maragall, responent al seu objectiu essencial de
contribuir a la inculturació actual del cristianisme, organitza per setè any
consecutiu (amb l’assessorament del Dr. Armand Puig) el curs “Claus de lectura Dijous 5 de febrer de 2015
de la Bíblia”.
MARTA I MARIA DE BETÀNIA
Núria CALDUCH-BENAGES
Després de dedicar els tres
primers anys a exposar
Dijous 12 de febrer de 2015
qüestions preliminars i a
MARIA MAGDALENA
proporcionar una guia actual Begonya PALAU
de lectura de l’Antic i del
Nou Testament, seguint la
Dijous 19 de febrer de 2015
tònica dels tres darrers de
LA SAMARITANA
tractar un tema monogràfic
Oriol TUÑÍ
(l’últim, “Figures femenines
de l’Antic Testament”), les
Dijous 26 de febrer
lliçons d’aquest setè es
ERA MISOGIN SANT PAU?
dediquen a estudiar la
Mar PÉREZ DÍAZ
qüestió de “La dona en el
Nou Testament”.
Coordinador: Pere LLUÍS FONT
Hora: 19h
Lloc: Auditori de la
Fundació Joan Maragall
Inscripció: 30€

Podeu fer la inscripció on line

Cine i litúrgia
CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. ADVIENTO Y NAVIDAD. Prof. Peio Sánchez

BAUTISMO DEL SEÑOR «Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto.»
“Hijos de un mismo Dios” (2001) Yurek Bogayevicz
Las tropas nazis entran en Cracovia, Polonia, en el otoño de 1943,
Romek (Haley Joel Osment) de once años, es ayudado a escapar de
su familia judía, condenada a muerte. El granjero, Gniecio, lleva
clandestinamente a Romek a su pequeño pueblo, al Este de Polonia.
Solo el sacerdote del pueblo (Willem Dafoe) sabe el origen de
Romek, aunque pronto otros niños acabarán por descubrirlo. El mal
del mundo adulto se transfiere al mundo infantil, únicamente el
pequeño Tolo, que quiere parecerse a Jesucristo, parece comprender
lo que está pasando y el sacrificio necesario para cambiar para que
“las cosas vayan mejor”.
Para la reflexión y el diálogo
 ¿Qué parece la secuencia donde Tolo bautiza a los otros niños y luego a sí mismo?
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¿Crees que Tolo representa de alguna forma a Cristo? ¿En qué?
Fíjate que el momento del bautismo del Evangelio de hoy, Jesús es mostrado como
el amado de Dios, aunque conlleva su compromiso, su pasión. ¿Qué recibimos y a
qué nos compromete el bautismo?
(Orientación para padres y educadores: Mayores de 13 años, escenas de desnudez y
violencia)

Col·lecció URC
NOTA MOLT IMPORTANT
Les religioses i els religiosos pertanyents a l’URC i acreditats com a tals, poden adquirir
a la Llibreria Claret exemplars d’aquesta col·lecció amb un descompte del 40%.
Una facilitat per apropar-nos a textos de clara referència a la vida consagrada.
Una oportunitat per regalar exemplars a persones que es poden beneficiar del missatge
i del contingut de cadascun d’aquests llibres.

Les provocacions del papa Francesc [4]
I aquest ≪es el nostre desti: caminar en
l’optica de les promeses, convencuts que
es convertiran en realitat. Es bonic llegir
el capitol onze de la carta als Hebreus, on
s’explica el cami del poble de Déu cap a
les promeses: com aquesta gent
estimava tant aquestes promeses i les
cercava fins i tot amb el martiri. Sabia que
el Senyor era fidel. L’esperanca no
enganya mai. […] Aquesta es la nostra
vida: creure i posar-se en cami≫ com va
fer Abraham, que va tenir ≪confianca en
el Senyor i va caminar fins i tot en els
moments difícils≫139.
139. Francesc, Meditació matutina a la capella de la Domus Sanctae Marthae, Roma (31 de març de 2014).

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu.
Dues preguntes:
1.
Creure en les promeses implica posar-se en camí. Les estadístiques i les
argumentacions sociològiques tenen més força per a nosaltres que les promeses de Déu?
2.
Com nodrir la nostra esperança, tot seguint el model d’Abraham, en aquests
moments difícils

Signes dels Temps de TV3: “L’Església i els discapacitats”
Les persones amb discapacitat topen amb moltes barreres per a la seva integració en la
societat, i també en l'Església. Com viuen la fe les persones amb discapacitat física,
sensorial o intel·lectual? Se senten prou acollides a les parròquies i comunitats?
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Taula rodona amb la participació de Joan
Vicenç Cordonet, president de la Fràter
Girona, Miquel Albert Soler, president de
l'Associació Mirada Solidària i Josep Maria
Boniquet, membre de la Pastoral del Sord de
Barcelona.
Reportatge sobre la Fundació El Rusc de
Tordera que acull persones amb discapacitat
intel·lectual i pertany a les Comunitats de
l’Arca. Programa especial traduït a la llengua de signes.
Data: 11 de gener de 2015
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00
www.tv3.cat/signesdelstemps
www.facebook.com/signesdelstemps

Calendari URC - CEVRE 2014-2015
GENER | 2015
9
12
18
19
20
22-24
26

dv
dl
dg
dl
dm
dj
dl

28

dc

31

ds

URC - Junta directiva
CEVRE - Formació inicial T2
Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25)
CEVRE - Formació inicial T2 (monogràfic)
CEVRE: II Jornada de formadors
AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma
CEVRE - Formació inicial T2
LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA
Trobada de superiores i superiors majors amb els bisbes de la
Conferència Episcopal Tarraconense
Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional

Secretaria de l’URC
Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es
Mercedes Aldaz, salesiana
Horari d’atenció al públic: dimarts, de 10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h.
Telèfon: 933 024 367 ● Correu electrònic: urc.info@gmail.com
Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent i altres convocatòries
Guia (actualització i canvis): guía.urc@gmail.com
S’ha suprimit la línia de fax

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Secretaria

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
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Web
Facebook
Twitter

Informatiu Horeb
Guia de la Vida Religiosa
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos

horeb@urc.cat
urc.guia@gmail.com
www.urc.cat
www.facebook.com
@URC_Catalunya

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67
Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat
http://www.urc.cat
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