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Notícies
Expedició al Marroc:
Durant la tercera setmana d’octubre, la CECMasvidal ha realitzat una expedició al Marroc
per veure ‘in situ’ els projectes en marxa i
valorar-ne l’inici d’altres. Estem molt contents
amb l’execució del projecte de canalització
d’aigua, que aviat finalitzarà. N’hem fet un
vídeo de només vuit minuts on es mostra el
projecte. Visiteu-lo, si us plau:
-

Subtitulat en català: https://youtu.be/v34wliKuvT8

-

Subtitulat en espanyol: https://youtu.be/iYI0hSt6zWw

Encara som a la meitat i us demanem la vostra
implicació per poder encetar les obres al gener
proper. Recordeu que la seva construcció
evitarà l’abandonament escolar de les noies
adolescents de la regió.
D’altra banda, estem iniciant cursos formatius i
de suport tecnològic tant per a professors
d’Infantil del Marroc com per als obrers cristians
que hi treballen, de mode presencial i online.
Podeu fer el seguiment dels projectes a:
http://www.netmasvidal.org/

Regalem la subscripció d’El Cenacle:
Durant els mesos de novembre i desembre, si
adquiriu o renoveu una subscripció anyal en
paper, us regalem una subscripció anyal a la
nostra App al mòbil perquè la pugueu oferir a
qui més us estimeu com a regal de Nadal.

- El cost total de l’obra ha estat de 1.200,00 €
(nosaltres hem aportat el material i ells la feina)
- El bitllet d’avió d’anada/tornada: 24,98 €
- L’estada d’una setmana a Fes: 70,00 €
Quan l’aigua és vida...

Com a novetat, hem integrat en una sola App
la versió escrita i la versió en àudio, per poder
gaudir de 365 meditacions per tan sols 15€
l’any.
Així mateix, en un esforç per arribar a més gent,
durant el mes de novembre s’emetran falques
publicitàries d’El Cenacle a Ràdio Estel. Podeu
sentir l’anunci des d’aquest enllaç:
Anunci de ràdio (en català)

Banys a l’escola i altres projectes:
Estem treballant per aconseguir el 100% del
pressupost del projecte de construcció de
banys en una escola del món rural de Tahla
(Marroc).

Ministeri ‘Cristianos Monrepós’:
Des de setembre i durant el quart trimestre de
l’any, estem realitzant diferents cursos de
formació per a immigrants al centre que tenim
a Sabiñánigo, especialment en l’àmbit de
l’idioma, per ajudar a la integració de les
diferents comunitats a l’entorn cultural. També
fem cursos per preparar els usuaris per l’examen
d’idioma per assolir la nacionalitat (A2).
Podeu seguir totes les activitats que es realitzen
al centre, a través d’aquest enllaç:
-

Activitats (en espanyol)

PLATS BRUTS
Quan un plat es queda sense rentar després d'un àpat, és probable que romangui a la pica durant
tota la nit. Ja que el menjar s'asseca fortament al plat, es triga molt més per netejar-lo que un plat que
es renta immediatament.
La brutícia que queda als plats em fa pensar en les coses de les nostres vides que necessiten
neteja. Potser necessitem pregar per demanar perdó o per demanar ajuda per perdonar els altres;
potser la immoralitat, la injustícia o d'altres pecats estan perjudicant les nostres relacions amb els
altres i amb Déu.
Igual que rentar els plats, el millor per a les nostres vides és reconèixer la brutícia immediatament
i no deixar-ho per més tard; el fet d'esperar només fa que sigui més difícil canviar. Però fins i tot
quan deixem la brutícia en les nostres vides el temps suficient perquè s'hi adhereixi, el perdó és un
potent detergent. Déu demana que perdonem els altres, i Déu ens perdona: Déu ens neteja del pecat
a través del poder de la sang de Jesús.

“Si reconeixem els nostres pecats, [Déu] és prou
fidel i equitatiu per a perdonar-nos els pecats i
deixar-nos nets de qualsevol iniquitat."
1a Joan 1:9 (BEC)
Déu indulgent, gràcies per netejar-nos dels nostres pecats. Ajuda'ns a mostrar el teu perdó als
altres i ser ràpids per rentar la brutícia de les nostres vides i les nostres relacions.
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