ARRI.... ARRI.... ARRI... COMENÇEM... ESTEU APUNT ?...
UN NOU CURS 2018 – 2019
TEMA:“ TESTIMONIS DE JESUCRIST
DEL SEGLE XX .
Farem la presentació d’aquest Temari, com sempre a

SOLIUS EL DIMECRES 3 d’ OCTUBRE
A LA CASA D’ESPIRITUALITAT

SANTA ELENA

ens farà la conferència:

Mn. JOAN SOLER I RIBAS
RECTOR D’ARENYS DE MUNT

US HI ESPEREM

TOTS

Comencem un nou curs esperançats. Tenim quelcom a dir en aquesta
nostra societat. Tenim molta, però que molta feina per fer. En cap manera
podem estar estàtics, immòbils, estacionaris, no estigueu quiets.
Estigueu alegrois, il·lusionats, amb una rialla de galta a galta, feliciteu-vos
de pertanyé en un Moviment on brolla la felicitat, on es respira la joia de
compartir.
Tenim que compartir tantes i tantes coses, tants i tants moments en que
donant-nos la ma fem camí. Un camí de esperança, un camí confortant,
ple d’il·lusions.
L’Esperit del Senyor esta amb nosaltres no podem fallar.
Que tingueu un bon curs. Us esperó a Solius.

ESCOLTAR QUE ENS DIU L’ESPERIT
Vivim un canvi d’època, ho sabem prou. Com podem, dons, escoltar Déu,
que ens parla enmig d’aquest canvi? El papa Francesc ens diu repetidament
que cal aprendre a discernir, cosa que vol dir escoltar, acollir la Paraula de
Déu per fer la seva voluntat. Cal tenir una oïda fina per saber escoltar
l’Esperit i un cor ben disposat per complir el que ens diu. Això implica una

manera de llegir la Bíblia, una manera de pregar enmig del nostre món, una
manera de mirar amb els ulls amorosos de Déu. “La claror de la seva
mirada!” ( Salm, 80, 4 ) Cal unir pregària i acció. Siguem ben conscients que
el temps actual ens demana una espiritualitat renovada. “ Des del punt de
vista de l’evangelització, no serveixen ni les propostes místiques sense un
fort compromís social i missioner, ni els discursos i praxis socials o
pastorals sense una espiritualitat que transformi el cor” ( EG 262)

Se’ns demana viure una
“mística dels ulls oberts”.
Cal promoure espais de lectura dels fets de la vida a la llum de l’Evangeli, a
compartir en un clima orant aquesta mirada creient per arribar a una
espiritualitat que integri Déu i el món, la fe i la vida, l’oració i l’acció.

COMENCEM UN NOU CURS
Envieu, Senyor, la Saviesa des del vostre tron gloriós perquè m’acompanyi en
el meu treball. I que jo pugui conèixer que voleu de nosaltres. (Sa. 9 10,4)
Sigues valent i decidit: El Senyor, el teu Déu, et guiarà i t’acompanyarà; no
tinguis por. El Senyor estarà el teu costat i preservarà el teu peu del parany.

TESTIMONIS
DE
JESUCRIST
DEL SEGLE XX
Tots nosaltres hem viscut de més joves el que va significar el segle XX. La
major part de la nostra vida la vàrem viure en aquell segle. Sabem que va ser
un temps de grans guerres, revolucions, descobriments, dictadures i també
avenços en no poques coses. Des del punt de vista de la nostra fe el Concili
Vaticà II va representar una ventada important del Sant Esperit a la nostra
Església de la qual encara hem de treure moltes aplicacions i conseqüències.
RECORDEU UNA ESGLÉSIA DE PORTES OBERTES.

ENS FEM SANTS EN COMUNITAT, MAI SOLS.
COMUNITAT VOL DIR TOTS , NO UNS QUANTS ELEGITS.

Resultat de les eleccions: Pere Canaleta i Argemí; 218 vots;
Sra. Assumpció; un vot; vots en blanc: un.
TOTAL: 220 VOTS EMESOS------ Girona 27 de Juny 2018
NOVA JUNTA DIRECTIVA.
PRES. COORDINADOR: . Pere Canaleta i Argemí ........... Arbúcies
VICE-COORDINADORA: . Domnina Rodrigues Carreras...... Blanes
SECRETARIA: ................ Assumpció Estarriol Alsius......... Figueres
TRESORER: .................. Carles Soler i Tura .................. . Arbúcies
CONSILIARI: .................. Mn. Josep Puig i Bofill ................Roses
VOCALS:
Enric Pijoan Virosta ...........................Olot
Maria Piña i Peñas ........................... Malgrat de Mar
Juan Corney Vilà ........................... Palau Sacosta
Maria Torres Soms ......................... L’Aguidó
GRÀCIES PER LA VOSTRE CONFIANÇA

DOS CAMINS
Feliç l’home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors, ni s’asseu en companyia dels descreguts;
estima de cor la Llei del Senyor, medita la seva llei de nit i de dia.
Serà com un arbre que arrela vora l’aigua: dóna fruit quant n’és el temps, i mai
no es marceix el seu fullatge; duu a bon terme tot el que emprem. No serà
aquesta la sort dels injustos: seran com la palla escampada pel vent.
En el judici no sabran què respondre, callaran els pecadors en l’aplec dels
justos. El senyor coneix el camí dels justos, però el camí dels malvats acaba
malament.

Què diu el text? Potser segueixo algun camí tebi, ni bo ni
dolent, però que ja em va bé...? Quina vivència interior haig
de fomentar perquè cada acció del dia encerti el bon camí...?
Què em suggereix Déu des d’aquest salm...?

