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Sermó de la muntanya
Jesús ja els parlà del Regne del cel
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L’Església no s’identifica amb el Regne de Déu; no és el Regne de Déu, perquè el 
Regne de Déu és més que l’Església. Ara bé l’Església n’és expressió enmig del món, 
com un anunci o una bestreta del que s’esdevindrà en el futur escatològic. Si més no, 
hauria de ser-ho.
Els evangelistes no ens transmeten en llurs escrits cap definició cartesiana de 
Jesús pel que fa al concepte de Regne de Déu. Les paràboles del Regne són com 
aproximacions: “El Regne de Déu és com…; s’assembla a…; passa com… “. Però ja 
n’hi ha prou perquè puguem tenir una idea molt aproximada del Regne de Déu: El 
Regne de Déu és aquell estat de coses en què domina la voluntat de Déu, lliurement 
acceptada i assumida com a norma de vida i de relació interpersonal per a tothom. 
Només en aquest estat de coses els éssers humans poden abastar la plenitud personal.
L’Església, per la seva banda, és la comunitat dels qui confessen el Credo, una 
comunitat volguda per Jesús que té la missió de proclamar la seva paraula, el seu 
missatge de salvació i no oblidem que el missatge de Jesús és “Convertiu-vos, que el 
Regne del Cel1 és a prop!” (Mt 3,17). 
Jesús mateix encomana als seus deixebles aquesta missió: “Aneu, doncs, a tots els 
pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit 
Sant  i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat” (Mt 28, 19-20a). “Així ho diu 
l’Escriptura: El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d’entre els morts i cal 
predicar en nom d’ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per 
Jerusalem. Vosaltres en sou testimonis”. (Lc 24, 46-48). 
Jesús ha manat, doncs, viure amb les actituds i els valors del Regne, per a la qual cosa 
les persones hem de deixar que Déu ens converteixi i acollir contínuament el perdó 
per a fer camí cap a plenitud a què Ell ens crida. L’Església, doncs, ensenya el que 
Jesús ensenyava i procura viure com Jesús vivia. Si ho fa així esdevé signe del Regne 
de Déu, si no ho fa així no té cap sentit; no val per a res.

Josep Esplugas, prevere

(1) L’evangeli de Mateu parla de “Regne del Cel”, en compte de “Regne de Déu”. Per tant és 
tracta d’expressions sinònimes. 

L’Església només té sentit si és signe del Regne de Déu
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Espai de reflexió i silenci

La pregària de Teresa de Lisieux
Teresa Martín va néixer a Aleçon, França, el 2 
de Gener de 1873. El seu desig era abraçar la 
vida contemplativa, igual que les seves germanes 
Paulina i Maria., en el Carmel de Lisieux, però 
era massa petita per entrar-hi. Durant un viatge 
a Itàlia, el 20 de Novembre de 1887, en una 
audiència concedida pel Papa Lleó XIII, va 
demanar-li la seva autorització per poder entrar 
al Carmel amb 15 anys. Va prendre l’hàbit el 10 
de Gener de l’any següent.

Teresa ens ha deixat en el seus manuscrits 
autobiogràfics, no només els records de la seva 
infància i adolescència, si no també el retrat de 
la seva ànima i, sobretot, el que ella anomenava 
“el caminet espiritual”, una manera molt senzilla 
d’apropar-se a Déu i de cercar la seva presència 
en el quotidià.

Teresa de Lisieux, Sta Tereseta, ve ser canonitzada al 1925 per Pius XI i declarada 
Doctora de l’Església per Joan Pau II al 1997.

Us poso uns fragments dels seus escrits autobiogràfics:.

Jesús mío, ¿y tú qué responderás a todas mis locuras...? ¿Existe acaso un alma 
pequeña y más impotente que la mía...? Sin embargo, Señor, precisamente a 
causa de mi debilidad, tú has querido colmar mis pequeños deseos infantiles, 
y hoy quieres colmar otros deseos míos más grandes que el universo... Como 
estos mis deseos me hacían sufrir durante la oración un verdadero martirio, 
abrí las cartas de san Pablo con el fin de buscar una respuesta. Y mis ojos se 
encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios... 
Leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles, o profetas, o doctores, 
etc...; que la Iglesia está compuesta de diferentes miembros, y que el ojo no 
puede ser al mismo tiempo mano... La respuesta estaba clara, pero no colmaba 
mis deseos ni me daba la paz... Seguí leyendo, sin desanimarme, y esta frase 
me reconfortó: «Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un 
camino inigualable». Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada 
son sin el amor... Y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios 
con total seguridad…
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Col·laboracions

Jesús veu multituds. Puja a la muntanya i els deixebles el segueixen. Jesús s’asseu 
i –segons Mateu –el seu objectiu és instruir-los amb un llarg sermó que ve a ser 
l’autobiografia de Jesús i la Carta Magna dels seus seguidors.

Que es tracta de tot un programa ningú no ho nega. El que frapa és que un 
Mahatma Gandhi, des de fora del cristianisme però influït pel Sermó de la 
Muntanya, prediqui i practiqui la no violència.

Jesús després de dir, confiadament, que som la llum del món i la sal de la terra, fa 
una precisió sobre la relació entre l’Evangeli i la Llei. Ell no ha vingut a abolir la 
Llei sinó a donar-li plenitud. L’Evangeli assumeix aquest doble manament en la 
regla d’Or: “Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin”. Després, Jesús fa un 
advertiment important: “Jo us dic que si no sou més justos que els mestres de la Llei i els 
fariseus, no entrareu pas en el Regne del cel”.

Es va dir “no mataràs”, doncs jo us dic: “no odiaràs”, perquè l’odi és l’arrel de la 
guerra. Es va dir no cometràs adulteri; doncs jo us dic que no mireu la dona casada 
amb cobdícia, perquè cal ser sobris i àdhuc castos; es va dir no jureu”, doncs jo us 
dic “digueu si, quan és si; digueu no quan és no. Més paraules són del maligne”.  

Penso que les actituds més fondes del sermó de la Muntanya són fruit de la gràcia 
de Déu. Ella recau precisament sobre els qui són humils i senzills. Sovint, el nostre 
propi recargolament i el desig de controlar-ho tot, fruit d’un “ego” engrandit, 
impedeix que puguem rebre l’impuls del vent de Déu. 

Jesús diu tres frases colpidores:

1ª. La llei del Talió deia: “Ull per ull i dent per dent. Però Crist diu: “Si et 
bufetegen en una galta, posa-hi l’altra”. És la superació de la llei del Talió per 
l’amor misericordiós que aixeca el qui està en la misèria del poder, la violència i la 
corrupció.

2ª. “Estimeu els enemics”. Exclou la venjança i suposa  el perdó i l’oblit de l’ofensa. 

3ª. “Sigueu perfectes (en l’Amor)” com el Pare del cel és perfecte en (l’Amor). “Si 
imiteu l’equitat de Déu no hi haurà pobres” comentava Gregori Nazianzè. Quin 
programa per fer-ho en l’amistat amb Déu!

Narcís (Extret i resumit de l’article de Catalunya Religió del 1/03/2011.

Mirada global al Sermó de la Muntanya (Mateu 5-7)
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Col·laboracions

Jornada d’Apostolat Seglar, viure en una espiritualitat 
arrelada

Més d’un centenar de persones, laics, 
laiques i consiliaris pertanyents a 
l’Acció Catòlica i a diverses associacions 
d’apostolat seglar i nous moviments, 
provinents de tot Catalunya, s’han 
aplegat a la Casa de l’Església de 
Sant Feliu de Llobregat en la Jornada 
d’Apostolat Seglar de Catalunya. 

La trobada s’ha fet aquest 
dissabte convocada per la Comissió 
Interdiocesana d’Apostolat Seglar 
(CIAS) de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. Ha tingut per lema 
“Camins d’evangelització” amb els 
objectius de visibilitzar la realitat de 
l’apostolat laïcal a Catalunya, ajudar a 
la coneixença mútua, formar-se per a 
l’evangelització i aportar iniciatives per a 
la promoció de l’apostolat seglar.

Agustí Cortès, bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat, ha donat la benvinguda als 
assistents, entre els quals hi havia Francesc 
Pardo, bisbe de Girona. Ha remarcat que 
els bisbes desitgen un laïcat confessant 
de la fe, compromès en el món, amb veu 
pròpia i en comunió eclesial.

Xavier Novell, bisbe de Solsona i 
president de la CIAS, ha remarcat 
la necessitat que avui tenen els laics 
d’associar-se per tal de poder afrontar el 
repte de l’evangelització.

La primera ponència ha estat a càrrec 
de Cori Casanova, membre del 

Moviment de Professionals Catòlics de 
Barcelona, i de Jaume Galobart, delegat 
de Catecumenat i membre de l’equip 
d’Apostolat Seglar de la diòcesi de 
Terrassa.

Cori Casanova ha definit la funció dels 
laics en el Poble de Déu com “ser veu de 
l’evangeli en el món i ser veu del món 
en l’Església”. La missió dels laics s’ha de 
viure en una espiritualitat arrelada en la 
presència-absència de Déu en el món. 
Alhora, els laics han de ser portaveus 
del món a l’interior de la parròquia. 
Finalment, ha manifestat la necessitat 
de continuar el procés de renovació de 
l’Acció Catòlica, en comunió amb altres 
realitats afins, i de ser acompanyats per 
preveres sensibles a la realitat laïcal. 
Jaume Galobart ha assenyalat el repte i 
l’esperança que suposa la nova realitat del 
catecumenat: cada vegada més persones 
demanen un accés a la vida cristiana 
provinents de situacions de “perifèria”: 
cal un nou llenguatge per tal de despertar 
i transmetre la fe, cal un acompanyament 
personal i un recolzament de la 
comunitat.

La segona ponència ha estat pronunciada 
per Anna Almuni, delegada d’apostolat 
seglar de Barcelona. Parlant de 
l’espiritualitat evangelitzadora dels laics, 
ha afirmat que tots som alhora deixebles 
cridats a seguir Jesús i missioners enviats 
per ell a anunciar la bona notícia i tenir 
cura dels altres. El laic cristià ha de ser 
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contemplatiu de la Paraula, arrelat en 
la persona de Jesús, i contemplatiu del 
poble, atent a les crides de Déu que 
es manifesten en els germans, amb la 
mirada posada en el món que necessita 
ser transformat i en els pobres amb qui 
Jesús s’identifica.

Després d’un temps de descans i de 
treball en grups, va arribar el diàleg 
en plenària per tal posar en comú els 
reptes que hem d’afrontar de cara a 
l’evangelització en la nostra societat. Les 
idees més destacades van ser la necessitat 
d’implicar-se en les parròquies, de tenir 
una actitud acollidora, d’aprofundir en la 
formació i de viure l’evangeli joiosament.

Els moviments d’Acció Catòlica van 
llegir un comunicat conjunt en el qual 
fan palesa la seva aportació a la missió 

evangelitzadora del laïcat, basada en 
el compromís personal i col·lectiu, 
l’espiritualitat i el testimoni creient.

Cori Casanova, promotora de Laïcat 
XXI, va anunciar la celebració d’un 
Congrés del Laïcat del 2 al 4 d’octubre de 
2015 al monestir de Poblet.

L’eucaristia, presidida pel bisbe Xavier 
Novell, i el dinar de germanor van cloure 
la jornada. 

Article extret del web Bisbatsantfeliu.
cat amb el títol “Sant Feliu acull la 
Jornada d’Apostolat Seglar de Catalunya 
amb el lema “Apostolat Seglar: camins 
d’evangelització” a l’enllaç: http://www.
bisbatsantfeliu.cat/noticia.php?id=539

Fo
to

gr
af

ia
 e

xt
re

ta
 d

el
 w

eb
 w

w
w

.b
isb

at
sa

nt
fe

liu
.c

at



7

Col·laboracions

Varen participar totes les diòcesis menys  Menorca que no van poder desplaçar-se, 
alguns coordinadors per motius familiars no van poder estar-hi presents i van estar 
representats per membres de la coordinadora.
Es van treballar les propostes que figuraven a l’ordre del dia. 

Els temari del nou curs 2014-2015 del P. Bernabé Dalmau “De la vellesa a la 
Bellesa” ja estan preparades la versió en català i la versió en castellà. Voldríem tenir-
los per a finals de maig o primers de juny.

El temari del curs 2015-2016 sobre la família avui, vam tenir una entrevista amb 
Mn. Manel Claret, delegat de la família a l’arquebisbat de Barcelona on li vam fer la 
petició i ens va dir que l’estudiaria amb molta estimació i ens va donar l’ impressió 
que li agradaria poder col·laborar una vegada més amb Vida Creixent, a pesar de les 
moltes responsabilitats que te en aquets moments.

Es va parlar de la primera jornada interdiocesana d’apostolat seglar que es va fer 
a la casa de l’església del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, presidida per el bisbe 
de Solsona Mons Xavier Novell, on es va parlar de les preocupacions i de les 
problemàtiques de tots els moviments i associacions d’apostolat seglar. De anar fent 
sobretot comunitats per acollir, escoltar i acompanyar a tothom que tingui interès 
en la Bona Nova de l’Evangeli. També per acollir i integrar als emigrants vinguts 
d’Amèrica del Sud, ells estan acostumats a viure la fe en comunitat. Van estar-hi 
presents els bisbes de Sant Feliu i de Girona. 

Acta 76a reunió interdiocesana del dia 8 de maig de 2014
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Col·laboracions
Es va parlar d’una proposta del bisbe de Girona que en conversa privada ens va dir 
als representants de Vida Creixent presents, que fora interessant que la gent gran 
tingues un bisbe a Catalunya que els representés en les reunions que periòdicament 
fan tots els bisbes. Aquesta proposta se li podria fer a l’arquebisbe de Tarragona que 
és qui presideix les reunions.

Es va comentar el pròxim Pleno Nacional al Escorial del mes de juny. Es va parlar de 
las enquestes per donar informació de cada diòcesi. A tots ens costa preparar-les però 
son necessàries per saber com va el Moviment. Aquesta vegada Vic va ser l’única 
diòcesi que no la ha enviat ni al interdiocesà ni a Vida Ascendente.

Trobada interdiocesana a Montserrat, es va parlar i definir els pòsters, els díptics, 
el llibret de la presentació al matí a la Mare de Déu i de l’Eucaristia per els dos 
dies proposat per Mn. Miquel Bada. Ens va explicar el sentit que te la Trobada 
de pelegrinatge al Santuari-Monastir de santa Maria de Montserrat. Es van definir 
els serveis al matí i a la tarda dels dos dies, el primer dia Lleida, Barcelona, Sant 
Feliu i Terrassa i el segon dia Girona, la Seu, Solsona, Tarragona, Tortosa, Vic. 
Mallorca i Menorca per problemes econòmics i logístics no hi estaran presents. 
Lectures, col·lectes, ofrenes, servei d’ordre, etc. Es va parlar dels horaris del trenet 
i dels autocars.

Varem comentar la propera Trobada a Vic, no vam aprofundir per que la 
coordinadora Montserrat Font no va poder venir per problemes familiars. Hi ha 
pendent una entrevista amb ella i també amb el bisbe mons. Romà Casanova per 
anar delimitant les necessitats derivades de la trobada. 

Varem celebrar l’ àngelus i després d’un petit descans vam estar molt atents a la 
conferencia sobre la guia que la Comunitat de sant Egidio ha presentat amb el tema 
“Com quedar-se a casa quan s’és ancià”. Ens van explicar el contingut de la guia i el 
sentit que te per informar de les diferents possibilitats que tenim si volem i podem 
quedar-nos a la nostra llar. Es van oferir per fer la presentació a qualsevol parròquia, 
associació, moviment, etc. Vam fer la petició de aconseguir un parell de guies per a 
cada diòcesi. Quan les tinguem us las farem arribar.  

A continuació l’Eucaristia concelebrada per els consiliaris presents i presidida per 
Mn. Josep Maria Font. Després un dinar de germanor i amistat per desprès fer-nos 
la fotografia que ens recordi aquest dia i els qui hi van participar.

A la tarda diferents diòcesis varen explicar les problemàtiques sobre com va 
el moviment i les preocupacions per animar als grups i per aconseguir noves 
incorporacions. Josep Maria Creus va expressar la seva preocupació per 
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La cultura i l’Església catalana es queda sense 
Albert Manent

Aquest dilluns ha mort Albert Manent. 
Escriptor, historiador, poeta, biògraf, 
dialectòleg, estudiós del noucentisme, 
activista cultural, cronista de la 
resistència, mestre d’historiadors 
i investigadors... Una llarga llista 
d’especialitzacions d’alta cultura que 
també va posar al servei de l’Església 
catalana, amb la promoció d’obres com 
el Diccionari d’Història Eclesiàstica de 

Catalunya i amb nombrosos llibres 
i articles sobre història eclesiàstica 
contemporània. 

“És un home tossut, tenaç, estic 
molt content de ser el seu amic. 
Catalunya necessita gent així”, li deia el 
president Jordi Pujol després de 63 anys 
de relació en tancar l’homenatge que li 
van fer el 2010 en celebrar els 80 anys. 
De fet, els darrers anys ha viscut una 
època de reconeixements, culminada 
amb el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes, una distinció que compartia 
amb el seu pare, el poeta Marià Manent.

Albert Manent i Segimon va néixer el 
23 de setembre de 1930 a Premià de 
Dalt, fa 83 anys. L’ambient familiar i 
universitari de Barcelona el va portar 
a endisar-se en el món literari i alhora 
en l’activisme cultural de resistència. 
Va participar en la majoria d’iniciatives 
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aconseguir el seu relleu l’any vinent. Com és un tema que tenim a totes les 
coordinadores, és va proposar que en la propera reunió interdiocesana del dia 
16 de setembre, aquest serà un dels temes de l’ordre del dia. Un altre pot set 
que cada diòcesi porti propostes per a propers temaris d’anys vinents i també 
persones que vulguin i que estiguin en disposició de col·laborar amb Vida 
Creixent. Mn. Josep Maria Font va fer referència a la proposta que li vam fer a 
l’arquebisbe de Tarragona i que ell va acceptar per a més endavant sobre els laics 
a l’Església. Ho tindrem present.

Si alguna diòcesi vol proposar un tema per a l’ordre del dia de la propera reunió, 
que ens ho faci arribar amb un mínim de 15 dies abans, per poder incloure’l a 
l’informació que se envia a cada diòcesi.

Sergi Òliba
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literàries dels anys de la represa, com la 
revista Serra d’Or, i alhora es va implicar 
en lluites clandestines com la segona 
vaga de tramvies o la campanya contra 
el director de La Vanguardia. Va agafar 
encara més compromís i protagonisme 
en la campanya “Volem bisbes catalans” 
de 1966 quan participa en la redacció del 
llibre clandestí Le Vatican et la Catalogne.

El seu paper també és determinant 
en la realització de les declaracions de 
l’abat Escarré a Le Monde que van donar 
la volta al món criticant la hipocresia del 
règim franquista, que dient-se cristià no 
actuava com a tal. De fet, Manent és un 
dels personatges clau en la revindicació 
del perfil propi de l’Església catalana 
durant el segle XX. No és casual que 
fins i tot l’estampa de la seva primera 
comunió s’imprimís de forma clandestina 
en català. 

Amb la restauració de la Generalitat, 
el 1980 és nomenat director general 
d’Activitats Artístiques i Literàries 
del Departament de Cultura de la 
Generalitat. Del 2000 fins a 2004 
serà director del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya. En 
aquesta etapa va promoure diverses 
iniciatives que posaven en relleu el lligam 
entre l’Església i la cultura catalana. I 
va ser un dels principals impulsors de 
“Germinabit”, l’exposició sobre el llibre 
religiós en català que es va fer a Roma el 
2001.

Un dels últims homenatges que va rebre 
va ser aquest novembre en la Jornada 
del Grup Sant Jordi. En celebrar els 

80 anys, oferia en aquesta entrevista 
a CatalunyaReligió.cat la seva mirada 
sobre la fe i sobre l’evolució de l’Església 
a Catalunya els darrers anys. Veia que 
d’ençà del Vaticà II hi havia hagut “una 
involució eclesial, però tampoc tant 
forta com sembla” i lamentava com 
les pors que impedeixen evolucionar 
a l’Església. Sobretot el preocupava el 
desprestigi i les calumnies sobre l’Església 
a Catalunya que fomentaven els sectors 
més integristes. Fidel als seus principis 
i al coneixement de la història, Manent 
reivindicava una església catalana, amb 
característiques pròpies però que no va 
en contra de l’Església universal. Fins el 
darrer dia. 

Article de Jordi Llisterri extret del web 
catalunyareligio.cat amb el títol “La 
cultura i l’Església catalana es queda sense 
Albert Manent” a l’enllaç: http://www.
catalunyareligio.cat/articles/55970
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Cultura
Activitats amb els néts
Les Drassanes: històries de vida
La història de les Drassanes ha estat 
escrita per reis, però també per 
picapedrers i mestres d’aixa, i per 
galiots...Amb aquesta activitat mostrarem 
la faceta més humana d’aquesta història.
Primer i segon diumenge de mes
Hora: 11 h
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n. 
Tel. 93 342 99 20)
Preu: infants, 4€ i adults 6,50€

Exposicions
Víkings. Més enllà de la llegenda
Aquesta exposició endinsarà a 
l’espectador en la història de la 
captivadora cultura víking: el comerç, 
els costums, la vida domèstica, el 
rituals de la mort, el simbolisme dels 
vaixells, la mitologia. L’exposició es 
complementa amb activitats lúdiques 
i educatives vinculades al món dels 
víkings.
Fins al setembre
Horari: de dilluns a diumenge de 10.00h 
a 20.00h
Museu Marítim (Av. de les Drassanes, 
s/n. Tel. 93 342 99 20)

Llibres
S’ha mort Gabriel García Márquez, 
l’escriptor referent de la literatura 
sudamericana. El que va crear el 
realisme màgic, el que ens ha donat 
pàgines de literatura realment 
magnífica no solament per la seva 
creativitat, sinó per la riquesa del 
llenguatge. Va viure durant uns set 
anys a Barcelona, on hi va coincidir 

amb Vargas Llosa, un altre dels grans. 
Pel que sembla encara ara té un pis a 
Barcelona. El que si és cert és que ell 
estimava la nostra ciutat, i en els seu 
llibre Cien años de soledad que es va 
editar a Barcelona, gràcies a les bones 
recomanacions de Carmen Balcells hi 
surt un personatge català i també en 
alguns dels seus llibres hi posa algunes 
expressions en català. Si no heu llegit 
res, feu-ho. Us sorprendrà, i si ja ho 
heu fet, torneu a passar-ho bé i a 
reflexionar amb les seves paraules. 

Xerrades
Primera Plana
Tertúlia mensual sobre la realitat actual a 
través de la premsa, a càrrec de Lluís Sols 
i Oriol Prado.
Dimarts, 20 de maig
Hora: 19.30 h
Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria, 
13. Tel. 93 317 23 38)

Vine a conèixer... Les Drassanes
Per saber més sobre el què, el quan i 
el com de les instal·lacions marítimes 
més importants de la Mediterrània. I ho 
sabreu amb els investigadors que han 
estudiat les Drassanes de Barcelona i 
han descobert aspectes inèdits de la seva 
història.
Dia 29 de maig
Les tecnologies en l’estudi de les Drassanes, 
a càrrec de la Dra. Pilar Garcia Almirall, 
directora
Horari: 19 h
Museu Marítim de Barcelona 
(Av. de les Drassanes, s/n. 
Tel. 93 342 99 20) 
Activitat gratuïta



Agenda 2014
Maig  
Dijous 8: Reunió d’animadors. A les 
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a, 
sala d’actes. 
Tema IX – L’ESGLÉSIA NOMÉS TÉ 
SENTIT SI ÉS SIGNE DEL REGNE 
DE DÉU. 

Dimecres 14, XXVIII Trobada 
interdiocesana de Vida Creixent a 
Montserrat.
A partir del 1 d’abril podran fer-se reserves 
per a la trobada, a secretaria de 5 a 7 de 
la tarda. Preu del dinar més l’autocar 30 
euros. Informació a secretaria.
Trobada interdiocesana dels bisbats de 
Barcelona, Sant Feliu i Terrassa i del 
bisbat de Lleida. Presentació a la Mare 
de Déu, dinar de germanor i Eucaristia 
presidida pel cardenal arquebisbe de 
Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach.

Dijous 15: Trobada interdiocesana
dels bisbats de Girona, Tarragona, Seu
d’Urgell, Vic, Solsona, Tortosa, 
Mallorca i Menorca. Presentació a 
la Mare de Déu, dinar de germanor i 
Eucaristia presidida per l’arquebisbe de 
Tarragona, Mons. Jaume Pujol i Balcells.

Juny  
Dijous 5: Reunió d’animadors. A les 
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a, 
sala d’actes. 
Tema X – EL REGNE DE DÉU 
TAMBÉ ÉS DE LA TERRA. 

Dissabte 21 : Trobada final de curs 
oberta a tothom. Matí a la parròquia 
de la Verge de la Pau. 
Inici a les 10:30, conferència a les 11 
h a càrrec del bisbe auxiliar Sebastià 
Taltavull. A les 12 h. Eucaristia per 
compartir i donar gràcies per tot el curs. 
Després un petit refrigeri de germanor. 
L’acte tindrà lloc a la parròquia de la 
Verge de la Pau (Pl. Ferran Casablancas, 
4-6, entre Mandrí i Ganduxer. Per 
poder-hi arribar teniu els autobusos 
següents: 14, 16, 58, 64, 70, 72 i H6).

NOU CURS

Setembre
Dijous 18: Reunió d’animadors. A les 
5 de la tarda, a Valencia 244, planta 4a, 
sala d’actes. 
Tema I – VELLESA I MADURESA. 

La Secretaria de Vida Creixent 
romandrà oberta de dilluns a 
divendres  en horari de 5 a 7 
de la tarda, al carrer Valencia 
218, 1er,2a, esq.

Aquests llibres, son un recull de “reflexions”, dels 
Evangeli  de Sant Marc, any litúrgic B, i de sant Mateu, 
any litúrgic A. Del diaca permanent Pere Arribas i 
Bartolomé, al preu de 10 euros cadascun. Els trobareu 
a la secretaria i a les llibreries Claret. 


