
 

  Trobada de Formadors i Delegats de Pastoral Vocacio nal de l’URC: 
 1 de març 

El dia 1 de març ens trobarem, a La Salle Gràcia, tots aquells religiosos i religioses que, 
d’una manera o altra, treballem o estem interessats en  el tema del desvetllament i 
acompanyament vocacional. Al matí, reflexionarem amb Jesús Sastre  sobre la nostra 
formació, el suport de la nostra congregació i l’acompanyament que nosaltres tenim en el 
nostre ministeri en la Pastoral Vocacional. 
Entenem la pastoral vocacional com una acció de tota la comunitat cristiana? Parlem de 
Pastoral Vocacional amb una perspectiva globalitzadora de tota l’acció pastoral? Quins són 
els itineraris vocacionals? Llocs vocacionals? Quin és el paper de la comunitat religiosa? 
A la tarda, compartirem materials vocacionals elaborats per diferents congregacions 
religioses.  L’intercanvi d’experiències i recursos és quelcom que sempre ens enriqueix i que 
ens pot ajudar a avançar en aquesta direcció. 
La trobada, que de ben segur ens enfortirà i animarà en el nostre ministeri pastoral, tindrà 
l’horari següent: començarà a les 9.45 h; a les 10.15 h, ponència, seguida d’un diàleg amb 
el ponent; a les13.15 h, Eucaristia; a les 14.00 h, dinar; a les 15.30 h, presentació de 
materials vocacionals i, a les 17.00 h, cloenda.  
                                                                                                   Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
 

Celebració a Montserrat de l’Any Claret: 1 de març  
El dia 1 de marc tindrà lloc a Montserrat la Celebració de l’Any Claret.  Programa: 

• 11 h Missa Conventual , presidida pel P. Abat , Josep M. Soler , amb una referència 
especial al Bicentenari. 

• 12 h Ofrena floral  a l’estàtua del P. Claret que hi ha a l’atri (ofrena, pregària i cant). 
• 12.15 h Acte a la “sala de la façana”: 

� Paraules de benvinguda del P. Abat , Josep M. Soler . 
� Xerrada sobre La relació del P. Claret amb Montserrat, a càrrec del P. Eduard 

Canals , claretià.  
 

 Trobada de Formació Inicial – CEVRE, a la Cova de M anresa: 1 de març  
El proper dia 1 de març tindrà lloc, a la Cova de Manresa, la trobada de prenovicis/prenovícies 
i novicis/novícies que fan el curs del CEVRE, en un ambient de reflexió i pregària amb la 
professora Elena Andrés.    
 

Nou Provincial dels Carmelites Descalços  
Els Carmelites Descalços, el dia 25 de gener, han elegit el P. Agustí Borrell i Viader nou 
provincial per als tres propers anys. Tanmateix, no començarà a exercir fins al dimarts de 
Pasqua, quan continuaran el Capítol Provincial. Fins aleshores, el Provincial és Josep 
Castellà. Durant aquests dos mesos, es prepararà la realització del proper Capítol 
Provincial, que se celebrarà a Palafrugell la setmana de Pasqua. 

Barcelona, 15  de febrer  de 2008                                                                                   ANY I. núm.        



 

Tornant a Jesús de Natzaret , José Antonio Pagola (5 d’abril)  
En la jornada del dia 5 d’abril José Antonio Pagola centrarà la seva reflexió sobre el tema 
Tornant a Jesús de Natzaret: 

1. Claus de l’espiritualitat de Jesús 
2. Jesús, profeta del Regne de Déu 
3. Tornar a Jesús 

Es poden fer les inscripcions a l’URC, trucant al tel. 93 302 43 67. 
 

IV Trobada de Religios@s Joves a  Montserrat (26 i 27 d’abril)  
La IV Trobada de Religios@s Joves de Catalunya tindrà lloc els dies 26 i 27 d’abril, festa de 
la Moreneta, tot participant en la Vetlla de la Mare de Déu. La temàtica que es vol reflexionar 
i pregar són les relacions interpersonals, amb l’acompanyament de la Gna. Marga Bofarull, 
provincial del Sagrat Cor i professora de la Facultat de Teologia de Catalunya. 
Organització a càrrec de l’URC-CEVRE i la Vocalia de Religiosos Joves, i es farà a l’Alberg 
Abat Garriga (Montserrat). Inscripcions fins al 14 d’abril de 2008 (places limitades).  
El dia 26 començarà a les 10.00 h i s’acabarà amb el dinar del dia 27. 
S’invita els religiosos i les religioses joves a participar en aquesta trobada a Montserrat.  
 

Nous llibres a casa nostra 
El P. Joan Codina, provincial dels Salesians a Catalunya, convida a la presentació del llibre 
Una pedagogia del pluralisme religiós, de Xavier Melloni i Ferran Piñeiro, editat per la 
Fundació Edebé, que tindrà lloc el dia 21 de febrer, a les 19.00 h, a la Casa Provincial dels 
Salesians.  
Sor Lucía Caram, dominica contemplativa, que resideix al Monestir de Santa Clara de 
Manresa, ha escrit el llibre Celebramos la vida. Contemplando y predicando 1206-2006. 
Editorial Desclée De Brouwer. 
 

XVII Jornades de Pastoral: El «mòbil» de Jesús  (11-12 d’abril)  
Els dies 11 i 12 d’abril tindrà lloc, a La Salle Bonanova, les XVII Jornades de Pastoral, amb el 
tema:  El «mòbil» de Jesús. Pedagogia pastoral de la Trobada. Es vol fer una reflexió sobre 
les trobades de Jesús i com aquestes transformen les persones. 
És obert a totes les persones que siguin agents i animadors de pastoral. 
 

Calendari mes de març  
1. Trobada de formadors i delegats de Pastoral Vocacional de l’URC 
      Celebració a Montserrat de l’Any Claret 
      Trobada de formació inicial CEVRE a la Cova de Manresa 
5. LVIII Assemblea General a Sant Ignasi de Sarrià 
9.   Eleccions Generals 
11. Comissió Permanent 
17-23. Setmana Santa  
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