TORNAR A COMENÇAR. BENVINGUTS AL CURS 2017 – 2018
Comencem un nou curs
Curs nou = a temari nou. Enguany ens l’ha preparat Mn. Manuel Bajo
del bisbat de Tortosa.
“ La primavera en la tardor de la vida” ens convida a repensar els
valors de la nostra vida des de la talaia ( Torre des d’on es pot
observar el camp, la mar... i donar avis del que s’hi descobreix) de la
tardor: benestar, fortalesa, pau, creixement, felicitat, compartir,
generositat, servei, creure, serenor. Un temari muntat a base de
comtes que contenen uns valuosos missatges per a creure i
despertar la consciència d’un mateix.
Farem la presentació d’aquest Temari,
com sempre a SOLIUS EL DIMECRES 11 d’ OCTUBRE
A LA CASA D’ESPIRITUALITAT SANTA ELENA
TEMA:
“ PRIMAVERA EN LA TARDOR DE LA VIDA.
ens farà la conferència: Mn. Manuel Bajo, autor del
Temari, rector de Rasquera bisbat de Tortosa

EMPRENEM DE NOU UN CURS
Serà el tercer any del mandat de servei que em va confiar el nostre
bisbe Francesc. Per tant caldrà, per la meva i per la vostre part, fer
una revisió del que convé ara al nostre moviment. Si cal continuar
així o si convé un canvi de servidor. Tenim tot el curs per fer balanç,
vosaltres i jo mateix.
Caldrà dir que si, cada dia, a cada moment, a cada passa. Caldrà
caminar fent ruta, fent un nou camí pels qui vénen. Caldrà
començar un nou somni. Caldrà posar confiança en la Mare, que
estigui al nostra costat, fen camí. I, aquest camí, l’hem de fer tots
junts, agafats de la mà. Que ningú quedi enrere. Que bonic si tots

fem camí i ningú queda ressegat. Que bonic veure les petjades del
missatger que pregona i ens invita a un nou curs. Au, doncs,
endavant, amb coratge, sense preses però sense pausa, fem camí,
fem Església. Pere Canaleta Argemí
VEURE-HI AMB ELS ULLS DEL COR
“Jo no el coneixia pas” I ho repetim. No el conec pas. Hem d’aprendre
a saber descobrir Déu en el rostre de l’altre, perquè hi veurem amb
l’ull del cor. Reconèixer la grandesa de l’altre no ens fa més petits.
Ens permet d’aprendre’n i d’enriquir-nos. La meva seguretat reposa
en Déu. La trobada amb els germans sempre em porta riquesa i
m’uneix més a Déu. Procurem descobrir en cada esdeveniment i en
cada persona el rostre de Crist.
Qui veu Déu amb els ulls del cor, és capaç d’estimar tots els homes i
totes les dones en Déu, “perquè no som mai un plor, sinó un somriure
fi, que es dispersa com grills de taronja”. ENDAVAN SEMPRE
ENDAVAN

GENT DE VIDA CREIXENT; GENT ALEGRE
La vida és una obra de teatre que no permet assaigs.
Per això, canta, somriu, balla, plora i viu intensament
cada moment de la teva vida, abans que el teló baixi i
l'obra acabi sense aplaudiments.- C. ChaplinL’església no és jerarquia.
L’Església és una comunitat viva en la qual tots
tenim molt per aportar.

CALDRÀ DIR QUE SÍ
Caldrà dir que sí, cada dia a cada moment, cada passa.
Caldrà dir que sí, tot i amb dubtes, a cada moment, cada passa.

CADA DIA CALDRÀ DIR QUE SÍ, CADA PASSA CALDRÀ QUE SÍ.
DIR QUE SI.
Caldrà caminar fent ruta, fent un nou camí pels qui vénen.
Caldrà començar un nou somni, fent un nou camí pels qui vénen
Caldrà dur només uns quants somnis,
un mirar senzill,
tres violes. Caldrà dur només uns quants somnis,
i posar confiança en la Mare.
........ UN COR NOU .............
Senyor Jesús Tu ets amb nosaltres, prou saps com som i el que ens
convé, estem oberts a l’Esperit i que Ell transformi els nostres cors;
cerquem en tu força i alè per construir junts un món nou. Tu ens
vols presents enmig dels homes, pobres, petits, ben estimats;
dóna’ns Senyor la teva pau, la llum, l’amor per compartir. No tenim
por si tu est present, confiem en Tu Senyor Jesús. Dóna’ns un cor
fratern i alegre. Ben generós per estimar, un cor tot nou a les mans
teves, oberts als joves i als més grans. Dóna’ns un cor fratern i
alegre. Ben generós per estimar, un cor tot nou a les mans teves,
gràcies Senyor, per L’Esperit. Som sembradors de l’evangeli al cor
del món, poble de Déu. Els ulls oberts i las mans lliures per acollir
els teus dons Senyor i com Maria i els teus amics lliurem a Déu tor
el que som. La bona Mare ens acompanya i som germanes, som
germans units a Tu, Senyor Jesús, sentim la crida a caminar per
construir el Regne Nou, un món més just i més humà.

