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Notícies
Banys escolars al Marroc:
Gràcies a les vostres aportacions, els primers
dies de gener vam fer el lliurament dels diners
recollits per a la construcció d'uns banys
escolars al Marroc. Tenim programada una
expedició al juliol per documentar l'execució
del projecte. Us engresquem a participar en
aquesta expedició o fer aportacions al
projecte: http://net.cecmasvidal.org.

SOUC:
Entre els dies 18 i 25 de gener es va celebrar la
SOUC (Setmana d'Oració per la Unitat dels
Cristians), i molts dels membres de la CEC-Masvidal
van participar en diversos actes ecumènics
celebrats durant aquesta setmana en diversos
indrets de la geografia.

CEC-Masvidal produeix en llengua
catalana-, es troba
disponible per ser
adquirit. Són 400
pàgines de defensa aferrissada dels
fonaments bàsics
de l'Evangeli en ple
segle XVI, absolutament vigent a
dia d'avui. Aquesta
apologia va ser la
resposta a la Refutació que els papistes van fer a la Confessió d'Augsburg, escrit
on es declaraven els principis inamovibles de la
Bona Notícia de Jesús enfront els abusos de
l'església de Roma de l'Edat Mitjana. Enllaç:
http://editora.elcenacle.org.

Canvi de local:
Entre els darrers dies de desembre de l'any
passat i els primers de gener d'enguany, el
ministeri de Cristianos Monrepós s'ha reestructurat i ha traslladat el local d'atenció social,
pastoral i missionera a una nova ubicació en el
mateix municipi en el qual s'hi trobava abans.
Actualment se segueixen donant els mateixos
serveis i atencions, ara al carrer Serrablo núm.
116 de Sabiñánigo (Osca).

Diada de Sant Jordi:

Tercer llibre de 'Clàssics de la Reforma':
Ja podem anunciar-vos que el llibre 'Apologia
de la Confessió d'Augsburg' del reformador
alemany Felip Melanchthon -el tercer llibre de
la col·lecció 'Clàssics de la Reforma' que la

El proper 23 d'abril, com ja vàrem fer l'any
passat, tindrem parada de llibres durant la
Diada de Sant Jordi a Barcelona, on podreu
trobar les edicions d'El Cenacle i els llibres de la
col·lecció 'Clàssics de la Reforma'. A hores d'ara
encara no tenim confirmada la ubicació per
part de l'Ajuntament, però us la farem arribar
tan bon punt la tinguem assignada.

TOLERÀNCIA
Són les 10:00 del matí i estic passant pels controls de seguretat per accedir al complex científic de
la nostra universitat, on són tots els microscopis electrònics. Em trobo amb el meu instructor i tots
dos anem a la sala on és el nostre Microscopi Electrònic de Transmissió (MET). L'habitació és fosca i
hi ha una olor asèptica a l'aire. La bomba de buit retrona fort i de sobte es deté. El meu instructor
m'explica els controls i comencem a veure la nostra mostra. Aleshores, mirant el monitor de
l'ordinador del microscopi, la imatge comença a fer zoom i de sobte puc veure l'autèntica estructura
atòmica de la mostra.
Aquesta imatge era tan diferent de qualsevol cosa que poguéssim veure amb l'única ajuda dels
nostres propis ulls, que em va fer pensar en la naturalesa de l'univers i en la nostra comprensió
d'ella, i com d'imperfecta és aquesta comprensió.
Hem de reconèixer que som éssers limitats i -en conseqüència- la nostra comprensió també és
limitada. Per tant, hem de ser humils i oberts a opinions o respostes que puguin desafiar les nostres
pròpies creences, així com ser tolerants amb les persones que tenen creences diferents.

“Qui no està contra nosaltres, està a favor
nostre."
Marc 9:40 (BEC)
Estimat Déu, ajuda'ns a entendre la nostra petitesa i a ser humils per saber respectar la fe dels qui
pensen diferent de nosaltres.

Marçal Ainsa i Bertran (Barcelona, Catalunya)
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