HORARI
DISSABTE 25 / NOVEMBRE
09:30h
10:00h
10:15h
11:30h
11:45h
12:15h
13:45h
14:00h
15:45h
16:15h
17:00h

Arribada. Acollida.
Pregària. Presentació curset.
Xerrada. Punts de reflexió.
A càrrec de Mn. Ferran Lluch.
Diàleg.
Descans. Pastes i cafè.
Xerrada. Punts de reflexió.
Diàleg.
Dinar. Sobretaula.
Diàleg.
Celebració litúrgica o eucaristia.
Fi del curset. Comiat.

PER A INSCRIURE’S O
RMACIÓ
DEMANAR MÉS INFO
Als i telèfons següents:

405
Toni Caballol 667 478
1 019
Agustí Moreso 647 22
O a l’adreça electrònica:
acgtortosa@gmail.com

Sobre la casa en comú és una altra manera
de parlar de la creació: si és casa és perquè
és la nostra llar. Una llar sempre té un ordre i
la creació té aquest ordre, dotada d’aquella
bellesa que l’home està cridat a respectar i
cuidar (cf. Gaudium et Spes, 36). Però és, al
mateix temps, per a tots, per això és en
comú. El Papa Francesc en l’encíclica
Laudato si ens invita a dialogar sobre com
podem deixar un món millor a les generacions
futures (LS, 3). És la terra en la que estem
vivint, és la nostra germana i la nostra mare
(LS, 1).
Ildefonso Fernández-Fígares, publicat a
www.arzobispadodegranda.es

Tortosa, 25 de novembre
de 2017
Organitza:
LICA
ACCIÓ CATÒ
GENERAL

- BISBAT DE TORTOSA

QUI EL FA?
Ferran Lluch i Girbés,
natural d’Algemesí, ordenat sacerdot
l’any 1989. Ha exercit la seua tasca
pastoral a diverses parròquies tant de
la província d’Alacant com de
València, actualment és rector de la
parròquia de Nuestra Señora de
Tejeda al barri de Benicalap, València.
També és biòleg, i professor a
l’Institut Diocesà de Ciències
Religioses; actualment és el director
del Secretariat d’Ecologia Humana de
la Diòcesi de València.

QUAN ?
El dissabte 25 de novembre, de
les 9:30 h. del matí, fins les
17:00 h. de la tarda.

ON?
Casa Mare de la Consolació
(Jesús)

PER A QUI?
Militants i simpatitzants de l’Acció
Catòlica, gent de parròquies i
moviments, i tota persona
interessada a fer una reflexió sobre
la nostra actitud davant el
cristianisme i l’ecologia.

PREU?
Inscripció: 10 €.
Inscripció + dinar: 25 €.

Jo, En/Na
____
________________
_____
________________
de
Assisteixo al Curset
güent
Formació amb el se
règim d’estada:
Inscripció.
ar.
Inscripció + din

INSCRIPCIÓ?
Abans del 19 de novembre

