Barcelona, 3 de novembre de 2016

A tots els qui estimem l’obra de sant Josep de Calassanç.

Benvolguts/des,
entre el 27 de novembre de 2016 i la mateixa data del 2017, l’Escola Pia celebrarà, a nivell
mundial, l’Any Jubilar Calassanci, aprovat pel papa Francesc a petició de l’Orde. Al llarg
d’aquest any, en cadascun dels 36 països on desenvolupem la nostra missió educativa, es
realitzaran actes commemoratius dels 400 anys del naixement primer de la Congregació i
després de l’Orde escolapi i els 250 anys de canonització de Josep Calassanç.
Com tots sabeu, Calassanç va obrir les portes de la primera escola en una sala de la
parròquia de Santa Dorotea, al barri del Trastévere, el Raval de Roma, l’any 1597,
onomàstica que ja vàrem celebrar el curs 1996-1997, tot recordant la fundació de la primera
escola popular d’Europa.
Un cop fundada l’escola, va iniciar el projecte de crear un Orde religiós que tingués com a
missió específica l’educació dels infants. I així fou com, 20 anys després d’iniciar les classes
a Santa Dorotea, concretament el 6 de març de 1617, el papa Pau V aprovava,
primerament la creació d’una Congregació, que quatre anys després esdevindria l’Orde de
l’Escola Pia. El 25 de març de 1617, doncs, els primers escolapis, amb Calassanç al
capdavant, feien el compromís de dedicar la vida a l’educació. D’aquesta manera l’educació
deixava de ser una activitat més, en l’àmbit de l’acció local, i passava a ser reconeguda com
a missió universal de l’Església, que es descobria cridada, a través de l’obra de Calassanç i
dels primers escolapis, a transformar la societat des de l’educació de la infància. Es fundava
una congregació, i poc després un orde; el darrer en la història de l’església, però s’iniciava
una missió universal. El pioner de tot aquest procés, Josep de Calassanç, era reconegut
l’any 1767 i canonitzat, fet pel qual anomenem ‘sant’ el nostre fundador des del 16 de juliol
de fa 250 anys; i a meitat del segle XX, l’any 1948, era declarat, el 27 de novembre, patró de
l’escola popular cristiana, data en la que celebrem el patrocini de sant Josep de Calassanç
als col·legis de casa nostra.
Al llarg d’aquest Any Jubilar Calassanci es realitzaran, com dèiem, diverses activitats arreu
del món. Les celebracions s’iniciaran a Roma el proper 27 de novembre, amb una Eucaristia
presidida pel cardenal brasiler Joao Braz, responsable del vaticà dels Ordes religiosos, i es
clourà un any després, potser amb la presència del papa Francesc a sant Pantalelo, seu
central de l’Escola Pia mundial.
Us fem a mans l’agenda d’activitats que realitzarem a Catalunya, per les quals us convidem,
ja des d’ara, a reservar-vos la data per poder-hi participar.
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Confecció de diversos materials amb motiu de la festivitat de sant
Calassanç (clauer, calendari, un text de Calassanç per a cada dia...)
Visita a Guissona, on Calassanç i el P. Alacchi varen fer el primer
intent de fundació de l’Escola Pia a Catalunya entre 1637 i 1640 i
presentació dels darrers documents trobats sobre la visita de
Calassanç a aquesta vila a finals del segle XVI. Visita a Sanahuja, on
Calassanç va ser ordenat de capellà i a la parròquia on hi ha la tomba
del bisbe d?urgell, Andreu Capella, amb qui va col·laborar.
Enviament d’una primera circular informant dels actes previstos per
celebrar l’any jubilar a Catalunya.
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Celebració Festiva del Personal de Serveis

Catalunya

S’enviarà la circular de felicitació de la jornada del patrocini de sant
Josep de Calassanç a tots els amics i col·laboradors de l’EPC.
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Recés d’advent a Moià, el col·legi més antic de l’Escola Pia de
Catalunya (1683) i l’escola més antiga de tot el país. El fonaments
bíblics a l’Antic i el Nou Testament, de l’Any Jubilar, a càrrec del
Doctor Ignasi Ricart , claretià. Quin sentit podem donar avui a la
celebració de l’Any Jubilar Calassanci?
Celebració del Patrocini de sant Josep de Calassanç.
Celebració d’inici de l’Any Jubilar Calassanci i lectura del Decret
d’Obertura de l’Any Jubilar del papa Francesc. Missa solemne
presidida pel cardenal Joan Braz de Aviz, amb la presència de
representants de totes les províncies escolàpies d’Europa: Emaús
(País Basc, Aragó i Andalusia), Betània (la resta del territori
d’Espanya), Hongria, Txèquia, Polònia (Polònia, Bielorússia, Ucraïna i
Rússia), Eslovàquia. Itàlia, Àustria i Catalunya.
Circularan per les escoles i entitats de l’Escola Pia dos llibres en
blanc: “La Joia de ser Educador” i “La Joia de ser de l’Escola Pia” on
educadors/es i alumnes i podran escriure una dedicatòria o reflexió
sobre el tema. Aquests llibres circularan dues vegades per totes les
institucions perquè tothom pugui veure-hi el que s’hi ha escrit.
Iniciarà el recorregut a Moià, l’Escola més antiga del nostre país.
Recés de Nadal. Participació en la Missa Conventual, salutació del P.
Abat, exposició per part d’historiadors de l’Escola Pia i del Monestir
de Montserrat del pas de Calassanç pel Monestir l’any 1586 i
explicació de les 7 obres d’art de Calassanç al monestir (estàtua del
pati d’entrada, altar modernista lateral, tessel·la al cambril de la
Mare de Déu, pintura al sostre de la capella del Cambril, vitrall a la
sortida del Cambril, inscripció del nom de Calassanç a l’antiga porta
d’entrada al monestir i làmpada a l’entrada de l’església).
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Un primer tast del Camí de Calassanç per a mestres i educadors de
l’EPC, a Claverol, d’on Calassanç fou rector.
Trobada dels coordinadors de pastoral a Peralta de la Sal per presentar
Calassanç i el seu entorn, i altres qüestions de Pastoral i Acció Social.
Presentació dels llibres:
El pensament de sant Josep de Calassanç, de Tura Pedemonte
El P. Joan Trenchs, d’en Miquel Puig,
La infància a Catalunya . Conferència sobre la situació de la infància a
Catalunya, als nostres dies. (10.00 a 13.00h).
Senzill acte a primera hora del matí (5 minuts), de memòria del 400
aniversari de l’Escola Pia, en iniciar les classes. 6 de març de 1617
s’aprova la congregació i després l’orde de l’Escola Pia. S’enviaran
materials als Coordinadors de Pastoral
Celebració dels 400 anys de la Congregació i Orde de l’Escola Pia i
dels 250 anys de la seva canonització. Celebració a La Seu, d’on
Calassanç va ser capellà, mestre de cerimònies de la Catedral .
Conferència: Calassanç a La Seu, descoberta de llocs calassancis a la
Seu presentats pels seus protagonistes, Missa Solemne a la Catedral
amb el bisbe de La Seu i dinar de germanor. (10.00 a 16.30)
Al desembre 2016 s’obrirà la inscripció online. Estant convidats tots
els mestres i amics de l’EPC i la seva família.
Fem Àgora. Trobada d’alumnes de 1r de Batxillerat per fer una reflexió
filosòfica conjunta.
Aplec Mou-te, la joia de Moure’s, com Calassanç.
Congrés de pedagogia Escola Pia Mundial. 9 Professors de cadascuna
de les presències escolàpies d’arreu del món es reuniran a Xile durant 5
dies per compartir experiències, iniciatives, i conèixer-se muntament.
Jornada Pedagògica.
Jornada Esport i Convivència.
Mostra audiovisual.
Festa de les arts.
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250 aniversari de la Canonització de Sant Josep de Calassanç.
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A les 19.00 celebració de la festa de Sant Josep de Calassanç (Carrer Joan
de Peguera 20, Barcelona)
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Inauguració del Camí de Calassanç. En Joan Florensa i l’Aniol Noguera
han dissenyat el mapa dels camins per on passava sant Josep de
Calassanç. És un camí esportiu i cultural, però també espiritual. Es farà,
pels més caminadors, un tram i en acabat ens trobarem tots per dinar
junts i presentar el camí i fer festa.
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Gimcana amb els gegants de la parròquia des del Casal Calassanç a la
Parròquia de Sant Calassanç, i xocolatada popular.

Roma

El P. General clourà l’any jubilar en una celebració institucional a
l’església de sant Pantaleo, on hi ha el sepulcre de Calassanç.
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