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Notícies
Grup Juvenil d’excursionisme:
Des del mes de novembre, sota el nom de
‘Sparkly Squad’ el nostre ministeri de ‘Cristianos
Monrepós’ a Sabiñánigo ha iniciat un grup de
joves -entre 14 i 18 anys- que té com a activitat
principal la realització d’excursions quinzenals a
l’entorn natural que l’envolta i visites culturals a
les ciutats properes. Us demanem les vostres
oracions perquè Déu permeti fer créixer aquest
grup i que sigui de profit tant humanament com
espiritualment.

amb el món àrab, i amb qui tenim convenis
signats), enfocat a la formació en TIC per a
ministeris eclesials. Ara, el Seminari l’ofereix
també en obert perquè el cursi qualsevol que
així ho desitgi.

A dia d’avui, el Seminari compta ja amb un
alumnat procedent de més de 10 nacionalitats i
places missioneres diferents. A més, hem incorporat una nova App per fer els cursos.

El Cenacle a tot arreu:

Enviament de roba a refugiats:
També des del ministeri de ‘Cristianos Monrepós’,
s’ha efectuat l’enviament d’un carregament
significatiu de roba a les línies frontereres de
refugiats, en combinació amb la delegació de
Remar a la ciutat d’Osca.

Després de la promoció en un mitjà radiofònic
durant el mes d’octubre, al novembre hem fet
una gran campanya de difusió d’El Cenacle,
fent arribar exemplars a tots i cadascun dels
centres penitenciaris i hospitalaris públics de
Catalunya i de les Illes Balears. Durant el proper
bimestre tenim planejat cobrir el País Valencià.
Recordeu que sou a temps de fer la vostra
subscripció per al 2020 a partir de només 15€
l’any (App), i que la regalem si us subscriviu a la
de paper per tan sols 25€ l’any.

Feliç temps de Nadal:

Curs especial del nostre Seminari online:
Entre els mesos de novembre i desembre, des
del SETEC-Masvidal hem ofert en obert un curs
especial de suport a membres de DCPM
(entitat de missioners cristians que treballen al i

L’equip de la CEC-Masvidal et desitja que passis
un molt feliç i beneït Nadal i que Déu et guardi
de tot mal ara i sempre.
Hem enviat un article com a felicitació a tots els
nostres contactes, i et convidem a llegir-lo si no
l’has rebut, des d’aquest enllaç (ES).
Que Jesús reneixi en els nostres cors en aquest
Nadal!

LLIBERTAT VERTADERA
Quan era jove tenia un gos que es deia Ollie. Era petit, però intel·ligent. Quan jo feia sonar les
claus a la mà, ell feia un salt i agafava la corretja amb la boca. Quan sortíem fora, es quedava a prop
meu mentre li mantingués la corretja lligada al morrió. Quan li deslligava, ell sabia que era el
moment de fer el que ell volgués.
Algunes persones són físicament lliures, però romanen empresonades per sentiments de
culpabilitat, auto-odi o obligacions financeres. Actualment estic empresonat amb pena de mort a
causa d'errors que vaig fer quan estava empresonat a les bandes, als diners i a les drogues. Però
l'apòstol Pau ens diu que "Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures". Crist m'ofereix una llibertat
que m'allibera espiritualment de la meva cel·la freda i humida, per viure com a seguidor del seu
camí.
Quan els qui estan a la presó són alliberats, aquests reben uns 'documents d'alta' perquè tothom
sàpiga que ja són lliures. Crist ens ofereix tots els 'documents d'alta'. Si convidem Jesús a dins dels
nostres cors, rebem la llibertat espiritual i mental que només ve per ell. Potser mai no coneixeré la
llibertat física, però he trobat alegria, pau, amor i una comunitat de fe forta. Crist pot fer sonar el
clauer que significa la llibertat real per als qui caminen amb ell.

“Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures.
Mantingueu-vos, doncs, ferms i no us deixeu lligar
altra vegada al jou de l'esclavatge."

Gàlates 5:1 (BEC)

Estimat Déu, mentre gaudim de la llibertat que ens proveeixes, ajuda'ns també a consolar els qui
estan empresonats per les pesades càrregues de la vida.

Raymond Johnson (Oklahoma, EUA)
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Ajuda’ns a ajudar.
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