HORARI
DISSABTE 20 / FEBRER 2016
09:30h
09:45h
10:00h
11:00h
11:30h
12:00h
13:00h
14:00h
15:45h
17:15h
18:00h

Arribada. Acollida.
Pregària. Presentació del
Recés.
Xerrada. Punts de reflexió.
reflexió personal.
Descans. Pastes i cafè.
Xerrada. Punts de reflexió.
Reflexió presonal.
Dinar. Sobretaula.
Testimonis /Diàleg
Eucaristia.
Fi del recés. Comiat.

Alguns enllaços:
https://www.youtube.com/watch?
v=VC44DMj6_nc
https://iglesiaactualidad.wordpress.com/
monograficos/jubileo-de-la-misericordia/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/bulls/
documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

La idea d’aquest Any Sant, en el cinquantè
aniversari del Concili Vaticà II, consisteix en oferir
amb més intensitat els signes de la presència i
proximitat de Déu.
En aquest sentit:
- Sabem experimentar l’amor de Déu?
- Nosaltres i la nostra parròquia, portem a terme
obres de misericòrdia com visitar els malalts, donar
acollida al necessitat...? I les obres de misericòrdia
espirituals, com ara pregar pels nostres germans,
perdonar les ofenses, consolar a qui sofreix en
solitud...?
- Quin paper juga en tot això el sagrament de la
reconciliació?
- I quin paper hi juga la peregrinació?

Tortosa, 20 de febrer
de 2016

QUI EL FA?
Sr. Bisbe Enrique
Benavent
Per la tarda Testimonis :
. Mn. Jose Maria Membrado,
Residencia Sant Miquel
. Gna. Teresa Andrés, casa Acollida
. Agustí Moreso, Frater
. Gna. Maria Daras, Hospital Jesús
. Sr. Ferran Cales , Hospitalitat de
Lourdes

QUAN ?
El dissabte 20 de febrer, de les
9:30 h. del matí, fins les
18:00 h. de la tarda.

ON?
Casa Mare de les Teresianes
(Jesús)

PER A QUI?
Grups de l’Acció Catòlica, gent de
parròquies i moviments, i tota
persona interessada a fer una
reflexió sobre la nostra actitud
davant l’Any Sant de la Misericòrdia.

PREU?
Inscripció: 10 €.
Inscripció + dinar: 20 €.

INSCRIPCIÓ?
Abans del 17 de febrer

“...he decidido convocar un Jubileo extraordinario
que coloque en el centro la misericordia de Dios.
Será un año santo de la Misericordia, lo queremos
vivir a la luz de la palabra del Señor: 'Seamos misericordiosos como el Padre'. (...) Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá encontrar en este
Jubileo la alegría de redescubrir y hacer fecunda la
misericordia de Dios, con la cual todos somos llamados a dar consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo.
Lo confiamos a partir de ahora a la Madre de la
Misericordia para que dirija a nosotros su mirada y
vele en nuestro camino”.
Francisco.

