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13 de gener de 2018
Pompeia Grups
Riera de Sant Miquel 1 bis

Un dels principals objectius de la missió
de Jesús fou “aplegar les ovelles
disperses del poble d'Israel”, reagrupar
l'Israel de Déu. En aquest sentit n'escollí
dotze apòstols com a símbol de les
dotze tribus, i com a paràbola de la
presència del Regne de Déu. I els escollí
ben diferents i alguns contraposats per
motius polítics o religiosos.
És en aquest sentit que l'Església, el Nou
Israel, està destinada a ser comunió dels
diferents, Arca de Noè on hi caben tota
mena d'animals i plantes..., que poden
conviure perquè hi ha Jesús enmig
d'ells. I aquesta comunió, fraternitat,
convivència està per sobre de les
legítimes diferències en les formes de
pensar i sentir.
A l'Església a casa nostra hi ha molts
grups, moviments, comunitats ben units
i cohesionats, però ens manca relació i
comunió entre els grups.
És en aquest sentit que hem volgut que
el tema d'enguany fos la comunió
eclesial, tot convidant diversos grups i
plataformes que treballen en aquesta
línia.

LA COMUNIÓ ECLESIAL
10:00 h

Pregària

10:15 h

Ponència: “Jesús i l’Església”,
a càrrec de fra Jacint Duran

11:00 h

Descans

11:30 h

Taula Rodona:
Anna Almuni: Delegada d’Apostolat Seglar
de la Diòcesi de Barcelona
Marcel·lí Joan: Grup Sant Jordi
Daniel Juan: ADSIS

12:45 h

Presentació del llibre “Vida de sant Francesc d’Assís”,
a càrrec de l’autor, fra Mateu Sanclimens

13:00 h

Eucaristia a la Cripta

14:00 h

Dinar
Cal avisar la Sra. Lídia Tel. 93 416 18 12
(de dilluns a divendres de 16 h a 19:30 h). Preu: 12 €

16:00 h

Documental sobre els màrtirs caputxins
del Caroní (Veneçuela),
a càrrec de Jean Carlos González

17:00 h

Espai lúdic: Orquestra de Collsuspina

