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Barcelona, 1 de setembre de 2015                                                                              ANY VIII. núm.       

Obrint la finestra a un nou curs 

Obrim el nou curs! La publicació de l’Horeb, al principi, no apareixerà de manera 
regular a l’inici. Els serveis de comunicació de l’URC s’estan reestructurant de forma 
que potser a l’octubre podrem disposar d’un nou web.  
Podeu continuar enviant notícies. Gràcies, com sempre, per la vostra acollida. 
 
 

El 5 de setembre serán 
beatificades a la catedral 
de Girona tres germanes 
màrtis de les Religioses 
de Sant Josep de Girona: 
Fidela Oller (Banyoles, 
1869), Facunda Margenat 
(Girona, 1876) y Josefa 
Monrabal (Gandía, 1901). 
Gràcies pel seu 
testimoniatge que ens 
esperona a tothom. 
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La ceremonia de beatificación se realizará el 5 de septiembre en la Catedral de Girona 
y será presidida por el cardenal Angelo Amato. 

Las hermanas mártires que serán beatificadas, y que pertenecían al Instituto de Religiosas 
de San José de Gerona, son Fidela Oller (Banyoles, 1869), Facunda Margenat (Girona, 
1876) y Josefa Monrabal (Gandía, 1901). Las tres ofrecieron testimonio de fidelidad a 
Jesucristo al ser asesinadas por su condición de religiosas en la persecución religiosa que 
tuvo lugar del 1931 al 1939. 

La solemne ceremonia será presidida por el cardenal Angelo Amato, Prefecto de la 
Congregación por las Causas de los Santos. Asimismo, están invitadas otras autoridades 
religiosas, como por ejemplo todos los obispos de España. Además se espera 
representación de instituciones del Gobierno central, de la Generalitat y del Ayuntamiento 
de la ciudad, entre otros. 

Se trata de un acto de especial significación para la provincia de Girona puesto que son las 
primeras beatificaciones que se harán en el territorio.  

Calendario de los actos de homenaje 

 4 de septiembre. Acogida oficial de los peregrino, en el Palacio de Congresos de 
Girona. A continuación se celebrarán las vísperas solemnes en la Basílica Parroquial 
de Sant Félix. 

 5 de septiembre. Ceremonia de beatificación. La Catedral abrirá sus puertas a las 
9.00 y la ceremonia empezará a las 11.0. 

 6 de septiembre. Finalización de los actos oficiales en Gandia (Valencia), donde 
tendrá lugar una misa de Acción de Gracias. 

Imminent beatificació de tres religioses de Sant Josep de Girona 
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Inscripciones para la ceremonia de beatificación 

Con el fin de garantizar una correcta organización, las personas que quieran asistir a la 
ceremonia deberán realizar una inscripción. Las inscripciones pueden hacerse del 3 de 
julio y hasta el próximo 20 de agosto. 

Inscripciones 

Más información 

 Oficina de prensa Ceremonia de Beatificación Mártires 
Institut de Religioses de Sant Josep de Girona. 
comunicacion@beatificacionmartiresirsjg.com  
+34 93 445 43 55 
+34 697 530 832 

Nota de prensa 

 

La Catedral de Girona acogerá la ceremonia de beatificación  de tres hermanas mártires d
e las Religiosas e San José de Gerona   

El acto, que tendrá lugar el 5 de septiembre, será presidido por el cardenal Angelo Amato. 

Los actos oficiales acabarán el día después en Gandía, donde tendrá lugar una  misa de 
Acción de Gracias  

Girona, 3 de julio de 2015. La 
Catedral de Girona será 
escenario el próximo 5 de 
septiem-bre de  la ceremonia 
de beatificación de las tres 
hermanas mártires del 
Instituto de Religiosas de San  
José de Gerona. Se trata de 
un acto de especial 
significación para la provincia 
de Girona puesto  que son las 
primeras beatificaciones que 
se harán en el territorio.  
Según se  ha  informado  en  
rueda  de  prensa,  la solemne  
ceremonia  estará  presidida  
por  el  cardenal Angelo 
Amato, Prefecto de la 
Congregación por las Causas 

de los Santos. Asimismo,  están invitadas otras autoridades religiosas, como por ejemplo 
todos los obispos de España. Se  espera  además representación  de  instituciones  del 
Gobierno  central, de  la Generalitat  y del  Ayuntamiento de la ciudad, entre otros 

El obispo de Girona, Francesc Pardo ha destacado que "para la diócesis de Girona, acoger 
esta  beatificacin  es motivo  de  gozo  y  un  hecho  histórico.  Lo  es tanto  para  nuestra  

http://www.beatificacionmartiresirsjg.org/
mailto:comunicacion@beatificacionmartiresirsjg.com
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Iglesia  como  para el conjunto de laciudad, a la que el Instituto de Religiosas de San José 
ha estado siempre  tan arraigado".  

“Este reconocimiento a la labor de nuestras hermanas nos llena de alegría y por ello 
queremos  compartir esta inmensa satisfacción con toda la ciudad, donde desarrollaron 
buena parte de su  labor con absoluta entrega”, ha manifestado la Madre Mª Carmen 
García, Superiora General  del Instituto de 
Religiosas de San José de Gerona. 

Los actos de homenaje a las hermanas 
mártires darán comienzo el viernes 4 de 
septiembre con  la  acogidaoficial  de  los  
peregrinos  en  el  Palacio  de  Congresos  
de  Girona,  seguido  de  la  celebración de 
las vísperas solemnes en la Basílica 
Parroquial de Sant Félix. El día siguiente, la  
Catedral  abrirá sus  puertas  a  las  9.00  y 
será  a  las  11.00  cuando se  inicie  la  
ceremonia  de  beatificación.  Los  actos  
oficiales  acabarán  el  6  de septiembre  en  
Gandía  (Valencia),  donde  tendrá lugar una 
misa de Acción de Gracias.  Con  el  objetivo  
de  garantizar  una  correcta  organización  
de  todos  los  actos, será  necesario  
inscribirse a la ceremonia de beatificación.  
Las inscripciones pueden realizarse a través 
de la  página  web  
http://www.beatificacionmartiresirsjg.org 
hasta  el  próximo  20  de  agosto.  Los  
fondos recaudados se destinarán en su 
totalidad a entidades que trabajan con los 
afectados  por la persecución religiosa en 
Siria y por la crisis migratoria del 
Mediterráneo. Sobre las hermanas mártires  

Las hermanas mártires que serán beatificadas, y que pertenecían al Instituto de Religiosas 
de  San José de Gerona, son Fidela Oller (Banyoles, 1869), Facunda Margenat (Girona, 
1876), así como Josefa Monrabal (Gandía, 1901). Las tres ofrecieron testimonio de fidelidad 
a Jesucristo  al ser asesinadas por su condición de religiosas en la persecución religiosa 
que tuvo lugar del  1931 al 1939.  

Fidela Oller,  la madre  buena  y  prudente,  ejerció su tarea  en  localidades  gerundenses  
como  Banyoles,  Girona,  Olor,  Malgrat  de  Mar,  Camprodón  y  Palamós.  Por  su  parte,  
la  hermana  Josefa Monrabal, destinada en la capital gerundense, es recordada por su 
humildad y elegancia  en el trato a los enfermos. Ambas fueron martirizadas en el camino 
de Xeresa (Valencia). La  tercera de  las mártires,  la hermana  Facunda Margenat, que se  
caracterizaba por su  caridad,  sencillez  y  gran  personalidad,  también  llevó  a  cabo u  
labor  en  varios  municipios  del  Baix  Empordà, entre otros, a pesar de que vivía en 
Barcelona en el momento del martirio.  Sobre el Instituto de Religiosas de San José de 
Gerona  Fundado en 1870 por la venerable Maria Gay Tibau, el Instituto de Religiosas de 
San José de  Gerona  (IRSJG)  desarrolla su  tarea  en  los  ámbitos  de  la salud,  la  
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educación  y  la  asistencia  geriátrica,  llevando  a  cabo  una  labor  de  acompañamiento  
en  la  enfermedad,  la  vejez  y  la  marginalidad.  Actualmente, el Instituto está presente 
en tres continentes Europa, América Latina y África,  desarrollando el legado de la 
fundadora de  ”aliviar el dolor  ysembrar la paz” entre  los más  desfavorecidos. Más de 400 
hermanas colaboran en las 54 comunidades ue el Instituto tiene  repartidas por el mundo.  

La  obra  social  del  Instituto  tiene  como  finalidad  la  atención  en  los  centros  de  
proximidad  europeos  así  como  la  asistencia  de  las  necesidades  de  países  y zonas  
de  África  y  América  Latina. Destacan proyectos concretos como los centros de asistencia 
y promoción de la salud  en  Rubare,  Nyarusange,  Kolondom  y  Bata  en  territorio  africano  
así  como  a  Aguablanca,  Arequipa y Lima en América Latina.  La acción de la obra social 
impacta de forma positiva en  más de 200.000 personas anualmente.  Más información 

 

 

REGIÓ 7 | 11.07.2015 | ENRIC BADIA | MANRESA  

Fra Frederic de Berga i fra 
Eudald d'Igualada, morts 
durant el període de la guerra 
civil, seran beatificats a 
Barcelona el proper 21 de 
novembre, segons ha pogut 
saber aquest diari de fonts 
properes a l'ordre dels 
Caputxins. L'acte religiós, el 
contingut detallat del qual 
encara no es coneix, tindrà lloc 
a la catedral de Barcelona i amb 
tota probabilitat serà presidida 
per l'arquebisbe d'aquesta 
arxidiòcesi.  

Fra Frederic de Berga, el nom 
religiós de Martí Tarrés 
Puigpelat, i fra Eudald 
d'Igualada (nom de Lluís 
Estruch Vives) seran beatificats 
com a màrtirs. Ambdós van ser 
assassinats en moments i llocs 
diferents durant la guerra del 
1936, i tots dos pertanyien a 

l'orde dels Caputxins.  
 
Fra Frederic de Berga, que fins i tot té un carrer dedicat en aquesta ciutat, va néixer el 8 
d'octubre a la capital del Berguedà i va morir el 17 de febrer del 1937 a Barcelona, als 49 
anys. Havia estat provincial i com a religiós més antic encapçala la llista oficial dels màrtirs, 
va morir a Barcelona el 16 de febrer del 1937. Pel que fa a fra Eudald d'Igualada, va néixer 
el 6 d'abril del 1918 i va ser assassinat l'1 de novembre del 1936, a la Pobla de Claramunt 
als 18 anys. 

La beatificació dels caputxins serà el mes de novembre, a Barcelona 
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Comença el XXV capítol general dels Missioners Claretians 

Barcelona, 24 d’agost de 2015. Els Missioners Claretians han començat aquest dilluns el 
seu XXV capítol general a Roma. En el capítol hi participen 82 claretians d’arreu del món: 
els membres del govern general, els superiors majors de la Congregació i representants de 
les 34 províncies i delegacions de la Congregació elegits democràticament.  

El capítol és l’autoritat suprema de la Congregació. Té lloc cada 6 anys. El capítol avalua el 
camí que s’ha fet durant els darrers sis anys, fa propostes per al futur i elegeix les persones 
que coordinaran la vida i activitat durant el proper sexenni.  

L’actual superior general, el P. Abella, senyala que el capítol és “un camí de discerniment 
religiós que cerca la voluntat de Déu sobre la nostra Congregació i sobre cada un del seus 
membres” i que requereix “una gran obertura a l’Esperit del Senyor”. 

El capítol es planteja com desenvolupar la tasca evangelitzadora de la Congregació en un 
context mundial que canvia constantment. Les noves situacions que estem vivint 
interpel·len a l’acció missionera: com situar-nos davant del pluralisme cultural i religiós, com 
viure el repte de la secularització, com actuar en les situacions de pobresa, de violència i 
de persecució religiosa que es pateixen a tants llocs del món, com utilitzar adequadament 
les possibilitats de les xarxes de comunicació,... 

Davant d’aquesta situació, el 
capítol vol reflexionar sobre 
com transmetre l’Evangeli avui 
dia, quines són les prioritats de 
la Congregació en la seva 
tasca missionera arreu del món 
i quines conseqüències 
comporta per la vida 
consagrada, per la formació i la 
seva organització. 

La celebració del capítol 
s’emmarca dins de l’any de la 
vida consagrada que estem 
celebrant. El papa Francesc 
invita als religiosos a viure 

XXV Capítol general del Missioners Claretians 
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l’alegria fruit de l’experiència de fe i del do de la vocació; a profunditzar en la vida 
comunitària en una societat marcada per l’individualisme i la competitivitat; a sortir a les 
perifèries, on tantes persones viuen en situació de pobresa i d’injustícia; a acollir les 
persones que viuen a la perifèria de l’Església perquè han abandonat la fe i s’han allunyat 
de l’aquesta. 

Missioners Claretians. 

La Congregació va ser fundada per Sant 
Antoni M. Claret a Vic (Osona), el 16 de 
Juliol de 1849 a l’antic Seminari diocesà amb 
la finalitat de difondre l’evangelització 
catòlica a les missions, l’educació dels 
infants i també dels joves. Són anomenats 
Fills de l’Immaculat Cor de Maria o 
Missioners Claretians. Actualment hi ha 
3.020 Missioners Claretians repartits en més 
de 64 països pels cinc continents i 
organitzats en unes 350 comunitats. Els 
claretians són originaris de 55 nacions 

diferents i compten amb unes 80 llengües maternes. La vocació en el si de l’Església és la 
transmissió de la Paraula de Déu amb la qual anunciem l’Evangeli de Crist. 

Apertura oficial del XXV Capítulo General 
Lunes, 24/08/2015 
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Roma. “Declaro oficialmente abierto el XXV Capítulo General de nuestra Congregación”. 
Con estas palabras, el P. José M. Abella concluyó su alentadora “Reflexión inicial” dirigida 
a los Capitulares durante la sesión inaugural, animándoles a comenzar el itinerario capitular 
“in nomine Domini”. La asamblea escuchó con suma atención el discurso del P. General 
rubricándolo al final con un caluroso aplauso. 
 
La sesión había iniciado en el Aula principal a las 15:30 hrs.  
Previo al discurso se había dado lectura a la Documentación congregacional 
(Constituciones y Directorio) referida al Capítulo General. Tras la declaración del Secretario 
General, P. José Félix Valderrábano, de que todos los presentes asistían por oficio, elección 
o designación, se procedió a declarar legítimamente constituido el Capítulo General. 
 
Después de una pausa, se procedió a la elección del Secretario del Capítulo, recayendo 
esta responsabilidad en el P. José Ma. Vegas, misionero en Rusia y delegado de la 
Provincia de Santiago. 
 
La sesión prosiguió con la aprobación del Reglamento Capitular, del horario y del calendario 
de sesiones. Se hizo un sondeo entre los capitulares para preparar la designación de los 
moderadores y la conformación de las comisiones y servicios capitulares. Finalmente, tras 
dar algunas indicaciones se tuvo un primer encuentro de trabajo en los grupos menores 
que eligieron a sus respectivos moderadores y secretarios. 
 

Jornada de Retiro 
Miércoles, 26/08/2015 



  
  

9 
 
 
 

Roma. La segunda jornada capitular, día 25 de Agosto, fue dedicada al Retiro Espiritual 
acompañados por Emili Turú, Superior General de los Hermanos Maristas (foto 1). En el 
retiro fue propuesto a los capitulares “Hacer la transición del lugar que provenimos, con 
toda su realidad y circunstancias, al terreno del Capítulo General”. 

 
Para lograr la mencionada transición y sacar lo mejor de este 
acontecimiento congregacional, dijo el Hermano Emili, se 
necesitan dos mecanismos importantes: “La conciencia de ser 
un cuerpo global (Rom 12, 4 – 5) y la escucha al Espíritu Santo. 

 
Según los mecanismos anteriores, se necesita una visión 
sistémica u holística de la realidad mundial, eclesial y 
congregacional, es decir una mirada contemplativa. Pero, ante 
todo, se ha de sintonizar con el Espíritu movidos por el ejemplo 
de María, mujer de escucha, de diálogo y de silencio, si se quiere 
hacer lo que su Hijo nos manda. 

 
Concluyó el día de retiro con la Eucaristía presidida por Mons. 
José Rodríguez Carballo, OFM y Secretario de CIVCSVA (foto 

2). En la homilía invitó a los capitulares a distinguirnos por ser Misioneros en Salida, según 
la propuesta del Papa Francisco. También nos propuso conjugar en nuestra consagración 
diaria las palabras gratitud inspirada desde la memoria, la pasión que brota del Evangelio y 
la esperanza que provoca la alegría. 
Siga l 

“Memorias” de Gobierno y Economía 
Miércoles, 26/08/2015 
 
Roma. El P José-Félix Valderrabano, CMF, 
Secretario General (foto 1), intervino durante la 
primera sesión de esta jornada para presentar las 
Memorias del Gobierno General, mismas que los 
capitulares habían recibido impresas desde su 

llegada. El 
contenido se 
divide en cuatro 

apartados: 
Secretaría, 
Gobierno, 

Espiritualidad, Formación y Apostolado. Unas 
diapositivas en Power Point, agilizaron la presentación 
general. Las memorias subrayan los desafíos que cada 
prefectura General deberá considerar durante el futuro 
próximo. En las sesiones siguientes dedicaremos tiempo 
para hacer una lectura más detenida de cada apartado, 
según nos señala la programación. 

 
En seguida el P Domingo Grillía, CMF, Ecónomo General, tomó la palabra para presentar 
la Memoria de la Administración General. También ésta había sido recibida al inicio del 
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Capítulo. La intervención del P. Domingo destacó los siguientes apartados: Cuestiones 
generales, Movimiento económico del sexenio de la Congregación, Evolución patrimonial, 
Actividades administrativas del Gobierno General, Situación económica de los organismos 
mayores, Una apreciación sobre la economía general y los desafíos que, desde su óptica, 
se deben afrontar. 

 
Enseguida el P. Urrabazo, en representación de 
la comisión pre capitular de economía, dio 
lectura al dictamen sobre esta memoria. Esta 
intervención, muy oportuna por cierto, 
complementó el trabajo del P. Domingo. 

 
La sesión matutina prosiguió con una 
intervención del P. Miguel A. Velasco, Prefecto 
general de apostolado (foto 4), presentando el 
resultado de la reciente “Encuesta 
congregacional de Apostolado” coordinada por 

él. El análisis de dicha encuesta resalta: la presencia de la mayoría de los claretianos 
trabajando en parroquias, con diferentes tareas como la pastoral juvenil, la formación 
líderes, la misión con los pobres y la pastoral cultual. El trabajo misionero en el campo 
educativo también resulta significativo. Según las estadísticas más de 100,000 niños y 
jóvenes están recibiendo la educación académica y cristiana en nuestra aulas misioneras. 
 
La encuesta termina preguntándo: viendo la pluralidad de posiciones y obras ¿estamos ahí 
porque hemos hecho un serio discernimiento para asumirlas? o ¿nos falta ser más 
selectivos en orden a asumir lo más conforme a nuestro rasgos y prioridades misioneras? 
 

XXV Capítulo General. Trabajo de grupos. Comisiones y servicios. 
Jueves, 27/08/2015 
 

Roma. Durante la tarde 
del 27 y la mañana del 
28 de agosto, los 
capitulares se dedicarán a 
profundizar en las 
"Memorias" de Gobierno y 
Economía. Para agilizar 
esta reflexión han 
organizado ocho grupos 
menores. 
  
Por otra parte, después de 
un sondeo, la Presidencia 
del Capítulo ha hecho 
pública la conformación 

de las comisiones y servicios necesarios, quedando organizados del modo siguiente: 
  
 Moderadores: P. Rosendo Urrabazo (USA-Canadá) y P. Artur Teixeira (Portugal). 
 Auxiliar del Secretario: P. Efrén Limpo Lo (Filipinas). 
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 Revisión de Actas: P. Ángel Ochagavía (U. K. – Ireland), P. Juan Carlos Martos 
(Secretariado General de Pastoral Vocacional), P. Josep Roca (Catalunya). 

 Redacción: P. José Cristo Rey García Paredes (Santiago), P. Henry Omonisaye (West 
Nigeria), P. Pedro Belderrain (Santiago). 

 Comunicaciones: P. Enrique Mascorro (México). 
 Animación: P. Francisco Carín (East Asia), P. Francisco San Martín (S. José del Sur), 

P. Ronaldo Mazula (Brasil). 
 Asuntos varios: P. Aquilino Bocos (Santiago), P. Leo Dalmao (Filipinas), P. Mario 

Gutiérrez (S. José del Sur). 

 

Recorriendo la historia de nuestros Capítulos Generales 
Viernes, 28/08/2015 

Roma.  Durante la sesión vespertina del 
viernes 28 de agosto se hizo un recorrido 
histórico de la celebración de todos los 
Capítulos Generales de la Congregación. El P. 
Gonzalo Fernández hizo una presentación en 
power point, rescatando los momentos más 
importantes, las temáticas y las decisiones 
surgidas desde el 28 de mayo de 1859, cuando 
se celebró el primer Capítulo General en Vic. 
Puede verse esta presentación en 
este ENLACE. 
Enseguida el P. Aquilino Bocos, ex superior 
general, expuso una reflexión titulada “Nuestro 
camino de renovación posconciliar”, invitando a 

los capitulares a valorar el recorrido que ha hecho la Congregación a partir del año 1967. 

http://www.claret.org/sites/default/files/area-cmf/capitulo-general/documentos/historia_de_los_capitulos_generales.pptx
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Se están celebrando los 50 años de la conclusión del Concilio Vaticano II que fue “una visita 
muy especial del Espíritu a su Iglesia y a la humanidad” y nos ha llevado a adoptar otra 
forma de ver, de sentir y de comprometernos en la vida cristiana. 

“Entre los 8 Capítulos Generales celebrados en el Postconcilio se pueden apreciar dos 
periodos diferentes: El primero con carácter constituyente, que comprendería los cuatro 
primeros (1967, 1973, 1979 y 1985). El segundo, que incluirían los otros cuatro (1991, 1997, 
2003 y 2009), se podría denominar como de fidelidad creativa.” 
 
Información actualizada en: 
 
http://www.claret.org 
https://www.facebook.com/Missionarii.Claretiani 
https://twitter.com/cmf_nunc 
 

 

 

 
Després del gran ressò 
mediàtic que ha tingut 
l'encíclica Laudato si, el 
papa Francesc ha instituït a 
l’Església catòlica la Jornada 
Mundial de Pregària per la 
Cura de la Creació. Serà el 
pròxim 1 de setembre, 
coincidint amb la data que 
l’Església ortodoxa ja fa 
temps que dedica a pregar 
per aquesta mateixa 

intenció. La cura de la creació esdevé així un gran repte ecumènic, un motiu pel qual les 
Esglésies cristianes s’uneixen i caminen plegades.  

La institució d’aquesta jornada respon al suggeriment que el metropolita ortodox Ioannis de 
Pèrgam va fer el mateix dia que era presentada oficialment al Vaticà l’encíclica del papa 
Francesc Laudato si. Ja fa temps que la preocupació ecològica està molt present en 
l’Església ortodoxa, especialment per part del patriarca ecumènic, i bon amic de Francesc, 
Bartomeu I. Ara s’hi uneix l’Església catòlica, en un nou gest d’aproximació entre totes dues 
Esglésies cristianes.   

«Com a cristians —afirma el Sant Pare en una carta adreçada als presidents dels pontificis 
consells de Justícia i Pau i per a la Promoció de la unitat dels Cristians— volem oferir la 
nostra contribució per superar la crisi ecològica que pateix la humanitat. Per això hem treure 
del nostre ric patrimoni espiritual les motivacions que alimenten la passió per la cura de la 
creació, i recordar sempre que, per als creients en Jesucrist, Verb de Déu fet home per 
nosaltres, l’espiritualitat no està desconnectada del propi cos, ni de la naturalesa o de les 
realitats d’aquest món, sinó que viu amb elles i en elles, en comunió  amb tot el que ens 
envolta.»     

El Papa institueix la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la 

Creació, que se celebra avui, 1 de setembre 

http://www.claret.org/
https://www.facebook.com/Missionarii.Claretiani
https://twitter.com/cmf_nunc
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 “Denles ustedes de comer” (Mc 6,37).  Era el lema y 
el hilo conductor de nuestra quinta REUNIÓN 
GENERAL, que tuvo lugar del 14 al 21 de junio 2015 
en la Antigua Abadía de Drongen, Bélgica. El Padre 
Mark Rotsaert sj. nos acompañaba, por la cuarta vez, 
como moderador en este importante evento. 

Era un acontecimiento gratificante y vigorizante que 
consolidó la comunión a través de las reflexiones, 
oraciones y celebraciones. Después de las jornadas 
de trabajo intenso sobre la Regla de Vida había tiempo 
para encuentros amenos y conversaciones 
enriquecedoras. 

Iniciamos la Reunión el domingo por la noche con una 
celebración de reconciliación en la capilla. Muy 
sugestivo fue el gesto de la imposición de las manos 
por cada hermanita. Experimentamos la presencia del 
Resucitado en medio de nosotras. La celebración nos 
abrió el corazón y nos puso en la mejor disposición 
para dar juntas comienzo a la tarea que nos esperaba. 

Cada mañana ahondábamos un versículo de la 
perícope “La multiplicación de los panes” del evangelio 
de Marcos, continuado por el testimonio de una 
hermanita sobre su vivencia personal de estas 
palabras evangélicas. Era como acercarnos al “terreno 
sagrado” de la otra, algo que se hace en silencio y 
respeto profundo. Suponía cada vez también un 
cuestionamiento de nuestra propia manera de vivir y 
encarnar el versículo en la vida cotidiana y nos 

mantenía en actitud de oración.   

La tarea más grande de la Reunión era el “reescribir” nuestra Regla de Vida. Durante todo 
el año pasado hemos trabajado en todas las fraternidades acerca de la Regla de Vida. 
Punto por punto fue revisado y propuestas nuevas fueron formuladas y enviadas a la 
comisión de preparación 

En la Reunión General volvimos a reflexionar sobre el contenido, el espíritu y el significado 
profundo de la Regla de Vida. Introducimos en el texto existente las experiencias de los 25 
años pasados y, donde era necesario, adaptamos la formulación. Cada punto revisado fue 
sometido a votación, incluyendo las normas y la parte sobre “Estructura y gobierno”. De 
esta manera aprobamos “nuestra” Regla de Vida renovada.  Nos sentimos felices de 
constatar que la Regla de Vida y el ideal que expresa no ha perdido nada de su fuerza  y 
nos desafía a vivirla con más radicalismo evangélico. 

En este ambiente de entusiasmo y conscientes de nuestra corresponsabilidad en el 
gobierno de la Fraternidad elegimos una nueva responsable general y un nuevo consejo 
general: 

Reunió general de les Germanetes de Natzaret 
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Jo Ghyoot recibió y asumió el servicio de la autoridad general y dimos la bienvenida al 
nuevo consejo que consta de Lut Van der Meulen, Paula Meire y Ria Vanluchene. 

Magda Smet terminó el arduo trabajo de 12 años de servicio y animación apostólica de la 
Fraternidad. Le estamos muy agradecidas por su gran entrega y cordial cercanía. 

Muchas gracias a monseñor Luc Van 
Looy, obispo de Gent, por su 
presencia y sus palabras 
reconfortantes en la clausura de la 
Reunión General. 

Muchas gracias al padre Mark 
Rotsaert sj. y al padre Jan Claes, 
sacerdote diocesano de Brussel, 
quien hizo de traductor para las 
hermanitas francófonas. 

Durante estos días juntamos 
“nuestros cinco panes y dos peces” 
y vimos cómo se fue haciendo el 

milagro. Con “cestas repletas” regresamos a nuestras diferentes fraternidades y a la gente 
que nos espera. 

Cinco panes y dos peces… era un acontecimiento prodigioso. 
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Benvolgut/da: 
  
Ens plau de fer-vos arribar el programa del V Congrés d’Espiritualitat, que tindrà lloc els 
dies 23 a 25 d’octubre d’enguany al Santuari de Santa Teresina de Lleida. Com en les 
edicions anteriors, el Congrés té una intenció i un plantejament pastorals, i esperem la 
participació d’un bon nombre de persones. 

Aquesta vegada la figura de referència serà santa Teresa de Jesús, en el V Centenari del 
seu naixement. Teresa va descobrir que la riquesa de la persona humana és en el seu 
interior. Ella va trobar la resposta a la seva recerca en el diàleg d’amistat “amb aquell qui 
sabem que ens estima”. D’aquesta experiència va treure l’impuls i la força per viure al servei 
dels altres en una activitat incessant. 

Com podeu veure en el programa adjunt, intervindran en el Congrés cristians i cristianes 
provinents de diversos ambients eclesials. Amb la mirada posada en la nostra situació 
actual, i tenint ben present el testimoni de santa Teresa, volem compartir el desig de revifar 
l’amistat amb Crist, vivent i present en el nostre cor. 

Durant la celebració del Congrés, tindrem també l’oportunitat d’assistir a la representació 
del musical “Si Teresa de Jesús volviera hoy”, amb text de M. Victòria Molins. El Congrés 
servirà també de cloenda de les celebracions del V Centenari del naixement de santa 
Teresa a Catalunya i Balears. 

Podeu trobar informació més completa i actualitzada a la pàgina web del 
Congrés: www.carmelcat.cat/congres. Us agrairem que feu conèixer el programa del 
Congrés a tothom qui pugui estar-hi interessat. Per raons pràctiques, demanem que les 
inscripcions es facin arribar a la secretaria abans del 10 d’octubre. Restem a la vostra 
disposició si desitgeu qualsevol informació complementària. 
Ben cordialment, en nom de la comissió organitzadora 

 P. Agustí Borrell 
Vicari General dels Carmelites Descalços 

V Congrés d’Espiritualitat al Santuari de Santa Teresina de Lleida 

http://www.carmelcat.cat/congres
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Objectius 
Teresa de Jesús va dur a terme una gran activitat com a fundadora de comunitats religioses 
i com a escriptora. La seva vitalitat incansable provenia d’una forta vida interior, gràcies a 
la qual se sentia en una intensa relació d’amor amb el Déu que habita el nostre “castell 
interior”. 
La societat occidental, que en molts aspectes és tan indiferent al fet religiós, veu créixer en 
temps recents un interès notable per l’espiritualitat, la meditació i la interioritat. Moltes 
persones busquen en el silenci i la interiorització una resposta a la recerca de sentit i de 
pau.  
En la cloenda del V Centenari del naixement de santa Teresa de Jesús, ens preguntem com 
ella ens pot ajudar a trobar el camí d’una vida 
interior sense la qual la vida cristiana seria 
buida i feixuga. 

Destinataris 
El Congrés s’adreça a tots els cristians 
interessats a compartir la seva experiència i la 
seva reflexió sobre els temes proposats. 

Dinàmica 
Durant els tres dies programats, es combinarà 
el treball de reflexió i de diàleg amb les 
celebracions de la fe. 
Les conferències generals, a càrrec 
d’especialistes, oferiran elements de reflexió 
sobre la recerca actual d’interioritat i sobre la 
figura de Teresa de Jesús. En cada una de les 
seccions es durà a terme un treball més 
específic, amb ponències, testimoniatges 
personals i diàleg obert. 
També hi haurà activitats culturals 
relacionades amb Teresa de Jesús. 

«...hay otra cosa más preciosa, sin 
ninguna comparación, dentro de nosotras que lo que vemos por de fuera. No nos 
imaginemos huecas en lo interior...» (Teresa de Jesús, Camí de Perfecció 28,10). 

 

Missa d’acció de gràcies: quan el que queda és el fet d'haver estimat! 
[Bisbat de Lleida] Dijous dia 27 d’agost la parròquia de Sant Andreu de Lleida va acollir en 
la celebració d’una missa d’acció de gràcies, un nombrós grup de persones que van voler 
fer costat a la comunitat de religioses Filles de la Caritat que havien cuidat als malalts de 
l’Hospital de Santa Maria de Lleida. 

Les Filles de la Caritat han estat presents a la nostra ciutat de manera ininterrompuda des 
de l’any 1792 com es pot llegir en aquest fragment del document original conservat en 
l’Arxiu diocesà de Lleida. En ell s’explica com van ser cridades pel bisbe Torres per fer-se 
càrrec dels nadons abandonats (expòsits) i de l’Hospital de Santa Maria, que en aquell 
moment es trobava en una situació de pèssima salubritat i de manca d’organització. 

Les Filles de la Caritat durant més de 200 anys a Lleida 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/30647027/Documents%20Filles%20de%20la%20Caritat...jpg
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Val a dir que fins ara l'actual  comunitat de sis religioses ja jubilades, vivien en un pis de la 
nostra ciutat llogat pel mateix hospital i que ara els seus responsables han cregut 
convenient deixar de fer-ho. De tal manera que les religioses s’han vist obligades a deixar, 
no sense pena, la ciutat a la qual han servit després de tants anys. 
Davant de la marxa de les religioses, l’Administrador diocesà, Mn. Prat, tot dialogant amb 
elles, va proposar-los celebrar una missa d’acció de gràcies per tota la dedicació amorosa 
i professional, duta a terme durant més de 200 anys. 

En la seva homilia, Mn. Carles Sanmartín , rector de la parròquia i capellà de la comunitat 
de religioses, que juntament amb Mn. Miret venent celebrant cada dia l’eucaristia en la 
petita capella que aquestes 
tenen en el pis on residien, va 
destacar entre altres coses 
que “més enllà de què fem 
els cristians en benefici de la 
societat, el plus que aportem 
és que ho fem en nom de 
Jesús” Així ho havien fet les 
Filles de la Caritat i continuen 
fent arreu, va dir. 

En acabar la missa diferents 
persones que coneixien bé  les 
religioses van voler adreçar-
los uns breus però sentits 
parlaments. Entre elles trobem el de Marta Fontanet, infermera amb més de 40 anys de 
treball al Santa Maria, i que va reconèixer com ella havia après tant de les religioses i 
recordava com “acollien als malalts més pobres que arribaven en pèssimes 
condicions, i com elles els cuidaven tractant-los com a persones”. L’ humanització de 

l’hospital els deu molt a elles, 
va dir emocionada. 

En un to també ple d’afecte 
vers les religioses però crític 
pel motiu de la seva marxa, el 
metge Dr. Cabau, es va 
mostrar indignat per aquest fet 
i es va preguntar com era 
possible que els responsables 
hospitalaris haguessin decidit 
demanar que les religioses 
deixessin el pis on vivien tot 
posant per davant les raons 
econòmiques abans d’altres 
consideracions més humanes. 

En l’ambient doncs es respirava un cert ambient de tristor i indignació, però també d’estima 
i proximitat per Sor Genara, Sor Beneranda ( que passen dels 90 anys), Sor Maria 
Jesús (absent perquè està cuidant una germana), Sor Joaquina, Sor Isabel i Sor Filo.  

I és que a la fi, el que queda és haver estimat, i les Filles de la Caritat ho han vingut fent a 
Lleida, desde 1792 
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Queridos amigos y amigas: 

Tras ocho cursos pasados en este departamento de JPIC, me despido de todos vosotros y 
vosotras. He disfrutado mucho, si eso se puede decir tratando con estos temas de justicia, 
de paz y de ecología. Pero he aprendido mucho. Deseo de verdad que poco a poco toda la 
Vida Consagrada pueda interiorizar y vivir personal y comunitariamente esta transversal 
de  JPIC bajo cuyas siglas se esconden tantas tragedias humanas. Hay que seguir 
luchando, como Jesús, por el Reino que Él nos anunció con esa doble mirada, al Padre y 
al mundo (estructuras y personas), porque somos herederos de su Espíritu. 

Que sigamos en la brecha. 

En mi sustitución os dejo a Anaí González, que ya estuvo mucho tiempo a cargo de la 
sección de migraciones, hasta hace don años, y que ahora se reincorpora. ¡Una muy buena 
sustitución! 

Os espero en el Centro Pignatelli, de los jesuitas de Zaragoza, y os recibiré con mucho 
gusto. 
Mi correo: jlsabo@salterrae.es 
 
¡Un abrazo! 
 

 

 

 
Si bé fins ara l’advocació de la Sagrada Família va, en el nostre poble, estretament lligada 

a sant Josep Manyanet, ha arribat l’hora de 
conèixer i reconèixer aquella dona que, 
assumint el seu carisma, va fer possible que 
l’obra manyanetiana fos enriquida pel “geni 
femení”, com diu el Papa Francesc, i que 
nasquessin les Missioneres Filles de la 
Sagrada Família de Natzaret que reconeixen 
sant Josep Manyanet com a fundador i veuen 
en la M. Encarnació Colomina i Agustí la seva 
cofundadora.  

El cardenal Lluís Martínez Sistach presidirà, 
el proper 15 de setembre de 2015 a les 19 
hores, la sessió d’obertura diocesana de la 
causa de canonització de la serventa de Déu 
al saló del Tron del Palau Espiscopal de 
Barcelona, després d'haver obtingut el nihil 
obstat de la Congregació de les Causes dels 
Sants. 

Des de fa alguns mesos ja està treballant la 
comissió de teòlegs per a la revisió dels 
escrits de la Serventa de Déu, i la comissió 

Relleu a un departament de CONFER 

Obertura de la causa de canonització de la M. Encarnació Colomina, 

presidida per l’arquebisbe de Barcelona 

mailto:jlsabo@salterrae.es
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de pèrits en història per recollir tota la documentació que permetrà conèixer i aprofundir la 
vida i virtuts de la Serventa de Déu.  

BIOGRAFIA   

INFÀNCIA I VOCACIÓ RELIGIOSA 

 Manuela Colomina i Agustí 
(1848-1916) va néixer el 24 de 
desembre de 1848 a Os de 
Balaguer (la Noguera, Lleida) i 
fou batejada l’endemà, el dia de 
Nadal. La fe viscuda a la família 
i a la parròquia afavorirà en ella 
el desig de consagrar-se a Déu. 
Després d’un intent de vida 
religiosa a les Concepcionistes 
de Tremp, que ha d’abandonar 
per motius de salut, i guiada per 
sant Josep Manyanet, el 1877 
ingressa a l’Institut que ell havia 
fundat l’any 1874, les Filles de 
la Sagrada Família. En 
començar el noviciat a Horta 

(Barcelona) va rebre el nom de Maria Encarnació; va fer la seva professió religiosa el 23 
d’abril de 1879; al cap de poc temps fou nomenada superiora de la Casa Noviciat.     

FIDELITAT AL CARISMA  

La reforma que va viure l’Institut l’any 1880 va comportar uns canvis que l’allunyaven del 
carisma de sant Josep Manyanet. Un grup de dones fidels a ell es reuní a Barcelona sota 
la guia de la Serventa de Déu, i després de dotze anys d’espera van obtenir l’aprovació de 
l’Institut restaurat amb el nom de Filles de la Santa Casa de Natzaret. 

COFUNDADORA 

El 1894 funden a Aiguafreda, i la M. Encarnació serà la superiora i mestra de novícies 
d’aquesta casa, bressol de la restauració de l’Institut. El 1898 va assumir la fundació del 
col·legi Mare de Déu dels Àngels (la Sagrera-Barcelona). Mentrestant s’obren el col·legi 
Sant Josep, de Barcelona, i l’escola parroquial de Sant Joan de Vilatorrada. El Fundador li 
va confiar la direcció de l’Institut, que ella va conduir amb prudència i responsabilitat fins a 
1905. 

ÚLTIMS ANYS I MORT 

A partir d’aleshores la Serventa de Déu viurà a les comunitats de Sant Josep i del col·legi 
Mare de Déu dels Àngels dedicada a la pregària, donant testimoni de caritat i contemplant 
i fent vida les virtuts de Natzaret.  

El 24 de novembre de 1916, durant la celebració de l’eucaristia, pateix un atac d’apoplexia; 
la seva situació va empitjorant, i mor en olor de santedat la matinada del 27 de novembre 
de 1916.  
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 Els actes d’obertura de l’Any Jubilar es celebraran a Manresa i Loiola els dies 31 
de juliol i 1 d’agost.  

 El Camí Ignasià rememora el pelegrinatge d’Ignasi de Loiola des d’Azpeitia fins a 
Manresa l’any 1522. 

 En pocs anys s’ha produït un increment constant de pelegrins i multitud 
d’acords institucionals per a consolidar la proposta de peregrinació. 

El 31 de juliol comença el primer Any Jubilar del Camí Ignasià (www.camiignasia.cat) que 
s’allargarà fins a la festivitat de Sant Ignasi de l’any següent. Els actes d’obertura de l’Any 
Jubilar es faran a Manresa el dia 31 de juliol, Solemnitat de Sant Ignasi, i a Loiola l’1 d’agost, 
amb la celebració tradicional de la festivitat del sant patró.  

El Camí Ignasià és una proposta de peregrinació que rememora l’itinerari que Ignasi de 
Loiola va recórrer el 1522 des de la casa torre de la seva família a Loiola fins a Manresa, 
per viatjar a Terra Santa com a pelegrí. Aquesta ruta de 700 quilòmetres, que impulsen ara 
conjuntament diverses institucions 
públiques i privades, s'ofereix a totes els 
pelegrins i pelegrines del nostre temps 
que vulguin viure una experiència de 
creixement personal.  

En la tradició cristiana, els llocs de 
peregrinació celebren temps especials 
anomenats jubileus, que tenen com a 
finalitat facilitar la trobada amb Déu, que 
acull al pelegrí. El seu sentit profund és 
el del perdó i la reconciliació, que cada 
pelegrí viu segons les seves 
circumstàncies i també des d'una 
experiència de generositat i compromís 
cap als altres. Per al Camí Ignasià, la convocatòria d'aquest primer any jubilar és una 
oportunitat per a potenciar aquest ruta, amb la vista posada al 500 aniversari de la conversió 
d'Ignasi, que es commemorarà amb un segon Any Jubilar, entre 2021 i 2022.  

Obertura de l’Any Jubilar a Manresa i Loiola 

A Manresa, el 31 de juliol, solemnitat de Sant Ignasi, a les 20:00h. es procedirà a l’obertura 
de la porta jubilar al Santuari de la Cova de Sant Ignasi, en una Eucaristia Solemne 
d’Inici de l’Any Jubilar presidida pel P. Josep M. Soler OSB (Abat de Montserrat), i 
concelebrada pel P. Llorenç Puig SJ (Delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya), Mn. 
Joan Antoni Castillo (Arxiprest de Manresa), Mn. Antoni Boqueras (Rector de la Seu), P. 
Lluís Magriñà SJ (Superior de la Cova) i P. Josep Lluís Iriberri SJ (Director del Camí 
Ignasià). 

La festivitat de Sant Ignasi ha marcat l’inici del primer Any Jubilar del 

Camí Ignasià 

http://www.camiignasia.cat/
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Es tracta de la porta de ferro forjat i pedra de l'any 1625, que donà accés a la Cova de Sant 
Ignasi des d'aquell any i fins a principis del segle XX, moment en què es va substituir. Ara, 
amb la recent remodelació de l'espai de la Cova, la porta s'ha restaurat i s'ha ubicat a l'espai 
d'acollida que el visitant troba abans d'arribar a la Cova. Quedarà oberta durant tot l'any i 
els peregrins la podran creuar com a signe jubilar, de començar una vida de goig i 
reconciliació. És un gest senzill però dotat d'un profund simbolisme dins de la tradició dels 
jubileus, ja que en creuar la porta el pelegrí es reconcilia amb si mateix, amb Déu i amb els 
altres. Per això és especialment significatiu que es tracti d'una porta que durant gairebé tres 
segles va ser l'accés al lloc sant de la Coveta, on Ignasi pregava durant la seva estada a 
Manresa.  

L'inici de l'Any Jubilar arriba precisament quan la Cova estrena un nou aspecte (veure 
galeria d'imatges), després de les obres de remodelació que s'han fet amb l'objectiu de 
retornar-la a l'austeritat original, recuperant l'atmosfera de roca i pedra, al mateix temps que 
respectant els elements que la tradició històrica i artística ha anat aportant a la Cova.  

A l'entorn de la festivitat de Sant Ignasi hi haurà altres activitats organitzades per la Cova 
de Sant Ignasi així com l'ajuntament de Manresa i entitats de la ciutat. El programa es pot 
consultar aquí. 

Al Santuari de Loiola, l’inici de l’Any Jubilar es celebrarà l’1 d’agost, donat que al Santuari 
de Loiola és tradició celebrar la festivitat de Sant Ignasi l’1 d’agost, amb presència de les 
autoritats del Govern Basc, la Diputació Foral de Guipúscoa i l’Ajuntament d’Azpeitia. Abans 
de començar la Solemne Eucaristia, a les 11:00, el bisbe de San Sebastián Mons. José 
Ignacio Munilla beneirà la placa que dóna inici al Camí Ignasià. L’Eucaristia estarà presidida 
per Mons. Munilla i serà concelebrada per Mons. Francisco Pérez González (Arquebisbe 
de Pamplona i Bisbe de Tudela), Mons. Mario Iceta (Bisbe de Bilbao), Mons. Miguel 
Asurmendi (Bisbe de Vitoria), P. Francisco José Ruiz Pérez SJ (Provincial d’Espanya de la 
Companyia de Jesús), P. Koldo Alzibar SJ (Rector del Santuari de Loiola) i P. Josep Lluís 
Iriberri SJ (Director del Camí Ignasià).  

http://covamanresa.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=140&lang=ca
http://covamanresa.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=140&lang=ca
http://www.manresa2022.cat/cat/m2022-noticia?id=1541-manresa-celebra-les-festes-de-sant-ignasi-coincidint-amb-l-inici-del-1r-any-jubilar-del-cami-ignasia
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Viure l’experiència de l’Any Jubilar 2015-2016 

Durant l’Any Jubilar, la prioritat serà el suport i l’assistència als pelegrins. Els Santuaris de 
Loiola i Manresa han posat en marxa iniciatives amb aquesta finalitat, amb ofertes 
d’Exercicis Espirituals específics per a pelegrins.  

A més, la implicació de 
diverses institucions i entitats 
ha servit per millorar els 
serveis dels que els pelegrins 
disposaran durant el trajecte. 
S’ha fet un esforç especial per 
a la senyalització del camí, 
amb acords institucionals que 
permetran que, en multitud de 
municipis, rajoles de 20x20cm 
amb el sol taronja (marca del 
Camí Ignasià) guiïn els 
pelegrins en aquest Any 
Jubilar 2015-2016. 

En el context del primer Any 
Jubilar, l’editorial Mensajero 
ha publicat dos llibres sobre el Camí Ignasià, que reuneixen tot el valor del mateix: 
l’experiència tradicional dels pelegrins de tots els temps, i la particularitat ignasiana que 
caracteritza profundament aquesta peregrinació.  

Guía del Camino Ignaciano constitueix la primera guia oficial del Camí Ignasià, amb 
totes les indicacions que necessiten els pelegrins. Els pelegrins són els qui 
construeixen les peregrinacions i aquesta guia es posa al servei de tots. El llibre està 
ja en la seva segona edició des de que es va presentar a finals d’abril de 2015 a 
Barcelona.  

El Camino Ignaciano: un camino de sanación hacia la libertad recull l’esperit del camí 
i les experiències de diversos pelegrins. El lector trobarà relats i orientacions per a 
planificar i viure la seva pròpia experiència transformadora, seguint la guia dels 
Exercicis Ignasians.  

Tots dos llibres han estat escrits pel P. Josep Lluís Iriberri SJ, director de l’Obra Apostòlica 
del Camí Ignasià, i Chris Lowney, expert en lideratge i autor de diversos llibres d’èxit. Durant 
l’any Jubilar es publicaran també les versions en anglès i alemany. 

A nivell acadèmic, destaca un Congrés Internacional de Turisme Religiós i Patrimoni 
Jesuític, que se celebrarà, en el marc de l’Any Jubilar, a Barcelona i Manresa el Juny de 
2016.  

El Camí Ignasià, una peregrinació per al segle XXI 

El 1522, després de la seva convalescència, Iñigo, ja decidit a transformar la seva vida, 
pelegrina a Montserrat i Manresa (el seu destí era Terra Santa). Aquest itinerari, de gairebé 
700 quilòmetres, ofereix l’oportunitat de viure una experiència de peregrinació, seguint el 

http://www.mensajero.com/web/catalogo/producto_detalle.php?libro=1888
http://www.mensajero.com/web/catalogo/producto_detalle.php?libro=1889
http://congreso.caminoignaciano.org/
http://congreso.caminoignaciano.org/
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procés espiritual que va fer Ignasi. La proposta vol unir l’experiència transformadora d’un 
home del segle XVI amb la dels homes i dones del segle XXI que desitgen un estil de vida 
diferent, a contracorrent, o que desitgen entrar en el coneixement de sí mateixos, a través 
de l’esforç físic i el replantejament dels seus valors personals i socials.  

El camí comença a la casa on va néixer a Azpeitia (Guipúscoa) i acaba a la Cova de Sant 
Ignasi de Manresa. Es proposa un pla per a realitzar-lo en 27 etapes, amb totes les 
recomanacions i informació necessària disponible a la web www.camiignasia.cat on es pot 
accedir també a una guia completa per a l’aprofitament espiritual de l’experiència.  

La consolidació del Camí Ignasià 
Des del llançament del projecte modern de Camí Ignasià, fa quatre anys, la iniciativa ha 
viscut una forta expansió i s’ha consolidat com una proposta de pelegrinatge de caràcter 
espiritual atractiva per 
a pelegrins de tot el 
món. Prop de sis-cents 
pelegrins han registrat 
ja la seva arribada a 
Manresa a l’Oficina del 
Pelegrí (altres no 
queden registrats). 
Són xifres humils, però 
l’increment és 
constant, i la previsió 
és que el seu ritme 
sigui molt més gran en 
el futur, gràcies, en 
gran mesura, a l’impuls 
que li donaran els dos 
Anys Jubilars que es 
celebraran els anys 
2015-2016 i 2021-
2022.  

Aquest creixent interès dels pelegrins ha anat acompanyat d’importants suports 
institucionals. El juliol de 2014 es va fundar l’Obra Apostòlica Camí Ignasià (OACI), de la 
Companyia de Jesús, que acull l’Oficina del Pelegrí, amb la finalitat de desenvolupar la 
peregrinació ignasiana i mantenir la funcionalitat i les arrels de la mateixa en el temps. El 
Camí Ignasià ha intensificat la seva col·laboració amb el Govern Basc i la Generalitat de 
Catalunya. Fins ara s’han celebrat dues trobades de les administracions autonòmiques 
enllaçades pel Camí Ignasià, on s’ha manifestat el compromís de les institucions amb el 
projecte, sent el clima molt favorable a la participació conjunta. El passat 16 de juliol es va 
celebrar al Santuari de Loiola el primer Fòrum del Camí Ignasià, en el que representants 
institucionals d’Euskadi i Catalunya van presentar el Camí Ignasià com a producte turístic. 
El Govern Basc va promocionar el Camí Ignasià a la fira internacional de turisme (Fitur) el 
passat mes de gener.  

D’altra banda, el passat 30 d’abril es va firmar el primer acord-marc de col·laboració entre 
ajuntaments del Camí Ignasià i institucions afins. En aquest primer acord es van reunir 23 
ciutats i pobles amb importants localitats com Azpeitia, Manresa o Lleida entre elles. El 

http://www.camiignasia.cat/
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Camí Ignasià també ha firmat convenis de col·laboració importants amb la Diputació Foral 
d’Àlaba i la Diputació de Barcelona, així com diverses institucions privades. S’espera que, 
poc a poc, es vagin incorporant altres ajuntaments i institucions públiques i privades.  

Tots aquests acords de col·laboració han permès promocionar el camí dins i fora de les 
nostres fronteres i han ajudat a millorar els serveis per als pelegrins, així com assegurar la 
senyalització del Camí Ignasià al pas dels pelegrins per les poblacions.  

 

 

 

 

“No hi ha res que tingui  

més influencia en els fills  

que la vida no viscuda  

del pare o la mare” (C.G.Jung)  

 
 
 
 
 
 

 
 

Continguts del taller 

És un mètode terapèutic englobat dins la teràpia sistèmica creada i desenvolupada per 

Bert Hellinger.  

La nostra història familiar, entesa com un sistema en què tots els seus membres estan 
relacionats, pot influir profundament en la nostra personalitat, el nostre comportament i 
les nostres relacions. 

Mitjançant aquests tallers es poden veure certes dinàmiques i implicacions familiars que 
contribueixen a generar i mantenir els problemes i les dificultats, i a partir d´aquí es 
treballa per reordenar-les, anant cap a una imatge que dóna pas a una solució 
reconciliadora.  

“L´amor creix i floreix dins un ordre” 

Destinataris 
A qualsevol persona que estigui interessada. Aquest taller intensiu estarà obert a 
qualsevol demanda, qualsevol tema com per exemple problemes de salut, de relacions 
familiars, de parella...   

Programa i horari 
Curs d’un cap de setmana. 

Taller de constel·lacions familiars i teràpia sistèmica 

18, 19 i 20 de setembre de 2015 



  
  

25 
 
 
 

Arribada divendres 18 de setembre abans de les 7 de la tarda 
Finalitza el diumenge 20 a les 2 del migdia 

Dirigeixen  
ANDREU ADROVER TIRADO 
Metge homeòpata. Diplomat  per l´Institut Gestalt en constel.lacions familiars i teràpia 
sistèmica, postgrau de salut sistèmica,reconegut per l´AEBH (Associació Espanyola Bert 
Hellinger). 

TÒFOL SALAS COVAS 
Osteòpata D. O. Fisioterapeuta. Terapeuta gestalt. Diplomat  per l´Institut Gestalt en 
constel.lacions familiars i teràpia sistèmica, postgrau de salut sistèmica reconegut per 
l´AEB (Associació Espanyola Bert Hellinger). 

Allotjament 

L’hostatgeria del monestir de Sant Pere de les Puel·les ofereix als participants 
la possibilitat d’allotjar-se. 

Preu 
125 € matrícula | 60 € pensió completa | 12 € dinar o sopar 

Inscripció 
activitatspuel.les@gmail.com les 15 primeres inscripcions abans de l’1 de setembre: 10% 
de descompte 

Més informació 
www.centreestaller.com | www.benedictinessantperepuelles.cat 

Lloc on es realitza: 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
c/ Dolors Monserdà, 31 - 08017 Barcelona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.centreestaller.com/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Entrevista a Maria del Mar Albajar 
 
La M. Maria del Mar Albajar és, des de l’11 de juny, 
l’abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat. 
Succeeix la M. Montserrat Viñas, que ha ocupat el càrrec els 
darrers 20 anys, «després d’haver fet una gran feina de 
potenciació de les persones i d’obertura de la 
comunitat als nous temps». La nova abadessa rebrà la 
benedicció de mans del bisbe Agustí Cortés el proper 
dissabte 19 de setembre (a les 16 h), a la Basílica de Santa 
Maria de Montserrat. 

 
Com viu la responsabilitat d’abadessa... amb només 44 anys? 
La veritat és que ser abadessa per a mi ha estat una cura intensiva de realisme o d’humilitat, 
que és el mateix. L’experiència de vida és molt important per a ser responsable d’una 
comunitat monàstica. I a mi me’n falta. Llavors, el que em queda i em permet tirar endavant 
és la consciència clara dels meus límits, des dels quals avançar conjuntament amb la 
comunitat i amb tanta gent que ens envolta. 
 
Com veu el futur de la comunitat? 
El futur de la comunitat l’anem creant cada dia i dependrà de la nostra capacitat de ser les 
unes per les altres escolta i perdó, i de la nostra flexibilitat per desinstal·lar-nos seguint 
l’impuls alliberador sempre nou de l’Esperit de Déu que ens parla a través de la realitat que 
vivim a cada moment. 
 
De què li està més agraïda a Déu? 
Tinc tantes raons per donar gràcies a Déu a cada moment! Tinc casa, aigua, menjo cada 
dia, tinc una comunitat, família, amics... i el do de la vida, la vida que Déu posa a les nostres 
mans per col·laborar amb Déu en la creació de la humanitat i de la terra que volem. Li 
demano que no ens cansem mai de treballar perquè tothom aquí i arreu en pugui donar 
gràcies. 
 
Òscar Bardají i Martín 
Full dominical 
 
 
 
 

   
Celebración de un nuevo aniversario de la fundación de nuestra amada Orden 
Mercedaria. Aquel 10 de agosto de 1218, fiesta de san Lorenzo Mártir, en la 
Catedral de Barcelona y en presencia del Rey Jaime I de Aragón y del obispo 
de la Ciudad Condal, don Berenguer de Palau, Fr. Pedro Nolasco y sus 
primeros hermanos, profesaron votos de pobreza, castidad, obediencia y 
manifestaron estar alegremente dispuestos a ofrecer sus vidas a cambio de 
los cristianos, cuya fe y libertad estuviera amenazada. 
 

Comunitat jove 

Aniversari de la fundació de l’Orde Mercedari 



  
  

27 
 
 
 

 
 
A TODOS LOS HERMANOS DE LA PROVINCIA EN LA FIESTA DE  NUESTRO 
PADRE SAN AGUSTÍN 
 
 

Un  año  más  nos  preparamos  para  celebrar  la  fiesta  de  Nuestro  Padre  San 

Agustín, el inspirador de nuestro modo de vida religiosa. Y al hacerlo, precisamente en 

este año de la vida consagrada,  conviene  recordar algunas  de las  intuiciones  de 

San Agustín para preguntamos  cómo estamos viviendo y respondiendo  a nuestro 

ideal... si seguimos siendo fieles allegado que Agustín dejó a sus monjes. 

 
Elemento central de nuestra herencia e identidad agustiniana  es la vida común, 

vivir teniendo todo en común y sin tener nada propio. Para nosotros  los agustinos, la 

vida en común no es un medio para 

conseguir  un fin, ni algo accesorio  o 

secundario, sino que tiene sentido en sí 

mismo, es algo constitutivo, a lo que no 

podemos renunciar. Y, aunque es cierto que 

vivimos bajo un mismo techo, que 

compartimos la vida y trabajamos en 

común, no podemos entender la vida 

comunitaria como algo funcional de lo que 

nos servimos para conseguir nuestros 

objetivos a nivel pastoral o satisfacer 

simplemente la necesidad de la 

convivencia humana. Por eso, recordar a 

San Agustín es una oportunidad para preguntamos  si seguimos viviendo el ideal de "la 

única alma y el único  corazón  hacia  Dios".  Aún  reconociendo  que  nuestra  comunión  

tiene primeramente un sentido teologal, es decir, antes que nada es unión con Dios por 

Cristo y en el Espíritu, no podemos por menos que seguir esforzándonos  por vivir en 

el día a día la comunión con los hermanos, pues la comunión espiritual solo es creíble 

cuando se traduce en relaciones fraternas cordiales y en una auténtica comunión de 

bienes. 

 
Por lo tanto,  tiene  que  darse  una  relación  mutua entre  la  unión  con  el  Dios 

trinitario donde vivimos este don de la gracia que es la comunión  y, por otro lado, la 

vivencia de la fraternidad con los hermanos de comunidad. Siempre tenemos que buscar 

el  equilibrio,  pues  la  comunidad  religiosa  no  consiste  en  un  grupo  de  amigos  que 

comparten la amistad, viven en la misma casa y tienen un proyecto común. No podemos 

quedamos  en  la unidad  externa,  pero  tampoco  podemos reducir  la  vida  común a 

la vivencia teológica y espiritual. Tiene que haber una interrelación entre la unión mística 

y su traducción en la vida diaria, viviendo como en familia. El Santo nos recuerda las 

diversas  formas  que  puede  adquirir  el  amor  de  unos  por  otros:  "Conversar,  reír, 

servimos mutuamente con agrado, leer juntos libros bien escritos, chanceamos  unos 

con otros y divertimos en compañía; discutir a veces, pero sin animadversión,  como 

cuando uno disiente con sí mismo, y con tales disensiones, muy raras, condimentar  las 

muchas conformidades; enseñamos  mutuamente alguna cosa, suspirar por los ausentes 

con pena y  recibir  a los  que  llegaban  con  alegría.  Con  estos signos  y otros  

Amb motiu de la festa de Sant Agustí 
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semejantes,  que proceden del corazón  de los amantes  y amados, y que se manifiestan  

con la boca, la lengua, los ojos y mil otros movimientos gratísimos, se derretían, como 

con otros tantos incentivos, nuestras almas y de muchas se hacía una sola" (Conf  4, 8, 

13). 
 

Estos dos aspectos de la vida común son esenciales en la vida agustiniana, y 
cada agustino y comunidad agustiniana debe preguntarse cómo los estamos viviendo. Es 
posible que del mismo modo que a veces se da más importancia al amor al prójimo en 
detrimento del  amor  a Dios, cuando tendrían que  ir unidos, del mismo  modo, en 
nuestras comunidades hemos insistido más en las relaciones humanas de afabilidad y 
amabilidad que en la vivencia de la comunión espiritual e interioridad agustiniana; por eso 
tal vez tengamos que hacer un examen de conciencia y recuperar nuestra identidad. No 
obstante, considero que ambos aspectos de la comunidad agustiniana pueden ser 
reclamos vocacionales, pero de algún modo, si somos honestos con nuestro carisma, 
tendremos que reconducir a los que se acerquen a nosotros. Si nuestras comunidades 
atraen porque se vive la amistad y la fraternidad, a los que se acerquen por este reclamo, 
les tendremos que llevar también a la unión con el Dios trinitario. Y si algunos se 
sienten atraídos por nuestra comunión espiritual, les tendremos que reconducir a la 
unión de los corazones, es decir, a vivir como hermanos charlando y riendo juntos, 
discutiendo y recordando a los hermanos ausentes. 
 

Los agustinos tenemos también una regla de oro para descubrir si estamos en el 
buen camino o, mejor dicho, si avanzamos en nuestro estilo de vida, y es lo que nos 
recuerda San Agustín en el n° 31 de la Regla: "Podréis conocer el alcance de vuestro 
progreso: será tanto mayor cuanto cuidéis mejor lo que es común que vuestras propias 
cosas." Permitidme algunas preguntas al respecto: ¿Queremos seguir progresando en 
nuestra vida común? ¿Nos tomamos en serio esta regla de oro? ¿Damos realmente más 
importancia a las cosas comunes que a las propias? ¿Es cierto que no tenemos nada 
como propio? En nuestras responsabilidades y tareas, bien sean directamente 
comunitarias, bien en la actividad pastoral, parroquial, docente, o en cualquiera de los 
trabajos que realizamos ¿Tienden, en verdad, al bien común? ¿Buscamos el bien de la 
comunidad? En mis decisiones o planificaciones más personales ¿Tengo en cuenta el 
bien común? ¿Cómo cuidamos las cosas comunes? ¿Valoramos el 
tiempo comunitario de recreación? ¿Damos la importancia debida 
a la oración común? ¿Ponemos nuestro tiempo y esfuerzo al 
servicio de la comunidad o seguimos manteniendo intereses 
personales? 
 

"Tu alma no es tuya propia, sino de todos tus hermanos, y las 
almas de ellos son tuyas; o mejor dicho, las almas de ellos y la tuya 
no son almas, sino la única alma de Cristo" (Ep. 243, 4). 
 
Un abrazo agustiniano. 
 
 
En Madrid, a 21 de agosto de 2015. 
 
 
 
 
 

Prior Provincial 
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 Benvolguts amics i amigues, 

 hem tingut ja un any de missió compartida en el 
context de la nova estructura de la  companyia de 
Jesús, i hem de donar gràcies a Déu per tant de bé 
rebut i per tant de bé que hem pogut fer als altres 
durant aquest curs. Això només és possible per la 
col·laboració tan gran i generosa de tantes persones. 

I ara volem mirar endavant, amb esperança i 
confiança, el nou curs que aviat començarem. I per 
això el volem iniciar amb una celebració compartida 
d’enviament en missió amb tots vosaltres. La 
celebració de sant Pere Claver, patró dels jesuïtes a 
Catalunya, ens recorda que aquesta missió és, 
sobretot, un servei que humanitza i dóna vida a les 
persones, en especial als darrers i a les fronteres. I ens 
recorda que és una missió compartida per tants amics 
en el Senyor: jesuïtes, laics, laiques i religioses de la 
família ignasiana, i tantes institucions que tenen el seu 
sentit com a servidores d'aquesta missió. 

És per això que, en nom dels Jesuïtes de Catalunya, 
tinc els gust de convidar-vos a la celebració de l’Eucaristia que tindrà lloc el proper 
dimecres dia 9 de setembre, a les 19’30h, a l’església del Sagrat Cor (c/ Casp 27). Us hi 
esperem! 

A la Parròquia de sant Ignasi de Lleida també hi haurà una celebració especial, a les 20h, 
on esteu convidats/es els membres de la PAL de Lleida. 
Una abraçada cordial en el Senyor, 
 
Llorenç Puig, sj 
Delegat dels Jesuïtes a Catalunya 
 
PD: Sapigueu que el mateix dia, al poble natal de Sant Pere Claver, Verdú, a les 11h del 
matí, hi haurà una viscuda celebració de l’Eucaristia en què concelebren tots els mossens 
de l’arxiprestat amb la participació de la coral del poble i de la majoria de veïns. 
 

 

 

Agente de Pastoral ● Curso biennal 2015-2016 

 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015 

Benvolgut/da, 
 
Em plau enviar el tríptic informatiu del curs d’Agent de Pastoral Sanitària. 

Escola de Pastoral Sanitària “Nuestra Señora de la Salud” 

Celebració de sant Pere Claver, patró dels jesuïtes a Catalunya 
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Aquets cursos es desenvolupen tots els anys en les aules de la nostra seu de la Plaça 
Urquinaona, 11, 3º 1ª, de Barcelona, amb  bona assistència d’alumnes. Amb l’edició 
d’aquest any, arribarem a la 26ª promoció d’Agents de Pastoral Sanitària, el que suposa un 
veritable avenç. 

 
Animem a tots els que encara no han 
seguit mai els cursos,  a que participin 
d’aquest mitjà per a la seva formació 
professional, permanent o personal. El 
curs pot ser un bon lloc i un bon moment 
per enriquir-se i per relacionar-se amb 
altres persones que tenen la mateixa 
sensibilitat compartint la pròpia 
experiència. 
 
Tingueu present les dates  d’inscripció. 
Estem a la vostra disposició per a 
qualsevol consulta o aclariment. 

 
Aprofitem per saludar-vos  i desitjar-vos unes 

bones vacances, descans necessari per emprendre amb coratge la tasca del nou curs.  
Ben cordialment. 
 
Gna. Antonia Ortiz - Secretaria General de CSSCC 
 

PLAN DE ESTUDIO 
Las asignaturas se imparten en un bienio completo, durante cuatro horas semanales de 
curso. A lo largo del bienio, la formación se articula en cinco sectores: 
  

I. La Pastoral de la Salud 
Fundamentos, historia, metodología, ámbitos, recursos y experiencias de la Pastoral 
Sanitaria. 
  

II. Bíblico  
Presenta las referencias bíblicas y la reflexión sistemática entorno a los sacramentos para 
el enfermo. 
  

III. Teológico 
Incide especialmente en las bases antropológicas y las cuestiones morales.  
  

IV. Ética  
Se imparten las aplicaciones éticas. 
  

V. Psicológico 
Profundiza en el acompañamiento psicológico y espiritual. 
  

DESTINATARIOS 
La Escuela de Pastoral de la Salud está abierta a: 
Todos aquellos que deseen prepararse para ser agentes de pastoral sanitarios, en 
hospitales, parroquias, asociaciones u otros ámbitos.  
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Sacerdotes, religiosas/os y seglares que trabajan en el campo socio-sanitario, como 
profesionales o voluntarios. Complemento para un año sabático. 
  

FINALIDAD 
Tiene como objetivo la profundización en los temas relacionados con la salud y el 
sufrimiento humano bajo el perfil bíblico, teológico, pastoral, espiritual, ético, 
psicológico, sociológico e histórico. 
El curso de Agentes de Pastoral Sanitaria pretende garantizar una formación 
especializada para la intervención pastoral en el mundo de la salud.  
  

TITULACIÓN 
 

La escuela de Pastoral Sanitaria “Nuestra Señora de la Salud” de Barcelona está afiliada 
al “Camilianum” Instituto Internazionale di Teologia Pastorale Sanitaria de Roma. 
El diploma de Agente de Pastoral Sanitaria se concede conjuntamente por la Escuela y el 
citado Instituto. 
Para la obtención del título será necesaria la asistencia presencial al 75% de las clases y 
la evaluación positiva de las distintas asignaturas. 
  

OPORTUNIDAD DE RECICLAJE 
Aquellas personas que ya poseen la titulación de Agente de Pastoral, para profundizar en 
materias concretas, podrán cursar las marcadas con asterisco como módulos 
independientes. 
 

MATERIAS 
Santa Teresa 
Pastoral especializada 
El seglar en la pastoral 
Reflexiones sobre la enfermedad 
El mundo de la salud 
Bioética 
La salud que surge del Evangelio 
*Sacramentos 
La Creación: un misterio de Amor 
Metafísica: fe y razón 
*Escatología 
*Antropología 
Psicologia del enfermo 
Trabajo en equipo  
*Relación de ayuda 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
Las clases se imparten según calendario lectivo: 
Fechas: Del 6 de Octubre 2015 al 14 de Junio 2016 
Días y horario: Martes de 15:30 a 19:30 horas.    
Lugar: Escuela Ntra. Sra. de la Salud | Plaza Urquinaona, nº 11 3º-1ª     
   08010   Barcelona  
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
  

Formalización: Inscripción del 7 al 21 de septiembre de 2015 
Requisitos: Fotocopia de titulaciones académicas, Fotocopia D.N.I. 
   Dos fotografías tipo carnet, Ficha inscripción cumplimentada 
Enviar a:   Centros Socio Sanitarios Católicos de Catalunya 
Plaza Urquinaona nº 11, 3º 1ª A |   08010 
Barcelona  
Precio: 650€ por curso. Se puede pagar a plazos 
 

INFORMACIÓN 
Tel. (93) 318.27.38 
E-mail: csscc@csscc.org 
Web: www.csscc.org 
 
 

 
 
 

 

2015-2016, 
entre la 
continuïtat i la 
novetat  

Avui dilluns, 
encara mes 
d’agost, som a 
les portes d’un 
nou curs escolar 
que, d’acord amb el calendari, començarà demà.  

Fidels a la tradició dels dilluns i atesa la urgència d’alguns dels temes que hi trobareu 
(les subvencions de vetlladors i del 0-3, el finançament addicional o la preinscripció al 
cursos d’anglès TeT, entre d’altres), publiquem el primer fecc informa del curs.  

Com cada nou inici, moltes coses no són sinó continuïtat d’allò que fa anys que fem. 
Continuïtat en la missió, en els valors, en l’estil... Una continuïtat que no ha d’esdevenir 
rutina, perquè també hi ha novetat. Cada curs és tot nou a l’escola. Començant per allò 
més important: nous alumnes!  

No podem encarar el curs sense aquest esperit de novetat que ens ha de portar a una nova 
mirada sense perjudicis, sense apriorismes, amb noves ganes, amb renovada esperança.  

També hi ha d’altres factors de novetat més extern que igualment cal afrontar de manera 
positiva, tenint clar el nostre nord, la nostra missió i el nostre caràcter propi.  

Entre aquestes novetats que vénen de més enllà de les parets del nostre centre, enguany 
destaca el nou currículum de l’ESO, l’afrontament de la davallada demogràfica i el repte de 
ser presents i valorats socialment (sobretot per les famílies). Tot plegat, en un entorn de 
força complexitat social i política.  

Amb la confiança del qui treballa per amor i amb amor i que confia en algú que està per 
damunt d’ell, invoquem l’ajut de l’Esperit Sant, però donem-ho tot de manera generosa i 
creativa aquest curs que tot just comença. 
 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa [564 31|08|2015] 

http://www.csscc.org/
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    SETEMBRE | 2015 
5 ds Beatificació màrtirs Sant Josep de Girona. 10h00 catedral 

11 dv Festa: Diada Nacional de Catalunya 

14 dl CEVRE:  reunió de formadors 

22 dt URC: Junta directiva 

23 dc AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

24 dj Festa: La Mercè (Barcelona) | AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

25 dv AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

26 ds AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

27 dg Eleccions al Parlament de Catalunya 

28 dl Grup Anawim: reunió de superiores majors 

29 dt URC: Junta directiva ampliada 16h00 

    

    OCTUBRE | 2015 
2 dv Congrés Laïcat XXI - Poblet 

3 ds Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid | Congrés Laïcat XXI - Poblet 

4 dg Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid 

6 dt URC: Junta directiva 

7 dc FTC-FFC-FHEAG: inauguració oficial del curs 

12 dl Festa: Pilar 

14 dc URC: 73 assemblea general 

15 dj Clausura de l'Any Jubilar Teresià 

17 ds URC: formació permanent 

19 dl CEVRE: formació inicial 

22 dj SIRBIR 

24 ds Jornada d’Entitats Socials d’Església 

26 dl CEVRE: formació inicial 

29 dj URC - FTC: Conferència de José Rodríguez Carballo AVC (19.00h) 

      

    NOVEMBRE | 2015 
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

5 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

9 dl CEVRE: formació inicial 

10 dt CONFER: assemblea general | Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC  

11 dc CONFER: assemblea general 

12 dj CONFER: assemblea general  

16 dl CEVRE: formació inicial 

18 dc AVC: Congrés de la Vida Monàstica internacional 

19 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC | AVC: Congrés de la Vida Monàstica 
internacional 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 
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20 dv AVC: Congrés de la Vida Monàstica internacional 

21 ds 
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars | AVC: Congrés de la Vida 
Monàstica internacional 

23 dl CEVRE: formació inicial 

25 dc Reunió d'Abats i Provincials 

26 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

28 ds URC: formació permanent 

29 dg Inici d'Advent 

30 dl CEVRE: formació inicial 

      

    DESEMBRE | 2015 
1 dt URC: Junta directiva | FTC: Simposi del Concili Vaticà II 

2 dc  FTC: Simposi del Concili Vaticà II 

3 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

5 ds Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

6 dg Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

7 dl Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

8 dt Festa: Immaculada | Inici de l'Any de la Misericòrdia  

14 dl CEVRE: formació inicial 

21 dl CEVRE: formació inicial 

25 dv Festa: Nadal 

26 ds Festa: Sant Esteve 

      

    GENER | 2016 
1 dv Festa: Cap d'Any 

6 dc Festa: Epifania 

11 dl CEVRE: formació inicial 

12 dt URC: Junta directiva 

18 dl CEVRE: formació inicial | Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

25 dl CEVRE: formació inicial 

27 dc AVC: simposi internacional  a Roma 

28 dj AVC: simposi internacional  a Roma 

29 dv AVC: simposi internacional  a Roma 

30 ds AVC: simposi internacional  a Roma | AVC: Vetlla de pregària a Sant Pere  

      

    FEBRER | 2016 
1 dl CEVRE: formació inicial |AVC: audiència del Papa | Vetlla de pregària 

2 dt 
URC: Junta directiva | Jornada Mundial de la Vida Consagrada- Fi de l'Any de la Vida Consagrada 
| Eucaristia final al Vaticà 

6 ds URC: formació permanent 

8 dl 
CEVRE: formació inicial | Reunió de professors (Institucionals i llicència) | Jornades d'Ètica i Món 
contemporani 

9 dt Jornades d'Ètica i Món contemporani 

10 dc Dimecres de Cendra: inici de la Quaresma 

15 dl CEVRE: formació inicial 
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22 dl CEVRE: formació inicial 

29 dl CEVRE: formació inicial 

   

    MARÇ | 2016 
1 dt URC: Junta directiva 

5 ds CONFER: jornada sobre el laïcat 

7 dl Anawim: reunió de superiores majors | CEVRE: formació inicial 

12 ds URC: formació permanent 

14 dl CEVRE: formació inicial 

16 dc URC: 74 assemblea general 

20 dg Diumenge de Rams 

25 dv Festa: divendres sant 

27 dg Pasqua de Resurrecció 

28 dl Festa de dilluns de Pasqua 

      

    ABRIL | 2016 
4 dl CEVRE: formació inicial 

5 dt URC: Junta directiva 

11 dl CEVRE: formació inicial 

18 dl CEVRE: formació inicial 

25 dl CEVRE: formació inicial 

30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes 

      

    MAIG | 2016 
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

9 dl CEVRE: formació inicial 

15 dg Festa de la Pentecosta 

16 dl Festa: segona Pasqua (Barcelona) 

22 dg Festa de la Santíssima Trinitat: jornada Pro Orantibus 

23 dl CEVRE: formació inicial 

30 dl CEVRE: formació inicial 

      

    JUNY | 2016 
6 dl CEVRE: formació inicial 

13 dl CEVRE: formació inicial 

14 dt URC: Junta directiva 

20 dl CEVRE: formació inicial ?? 

24 dv Festa: Sant Joan 

      

    JULIOL | 2016 
     Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: encara sense determinar 
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    AGOST | 2016 
     Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: encara sense determinar 

 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
Fax S’ha suprimit la línia de fax  
 
 

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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