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Benvolguts germanes i germans en Crist!

NOTÍCIES:

La CEC-Masvidal ha editat una obra pionera: "La teva primera Litúrgia
de les Hores ecumènica", amb la qual esperem que pugui ser un llibre
de difusió per ajudar a d'altres a descobrir una senzilla joia mil·lenària
de l'Església.

Aquesta litúrgia és un document d'iniciació i, per tant, una part petita i
resumida d'una obra molt més extensa, formada per dos volums amb
un total de més de 3.650 pàgines: un per al Temps Ordinari i un altre per
al Propi del Temps, amb les seves festivitats i solemnitats corresponents.
Pots accedir de franc al text complet i digitalitzat a través del nostre
espai web www.cecmasvidal.org.

Allò més destacable d'aquesta obra és que es tracta d'una autèntica
Litúrgia  de  les  Hores  ecumènica,  perquè  ha  estat  reconstruïda  per
mantenir només els punts en comú que ens uneixen a tots els cristians,
siguin de la denominació que siguin.

Us convidem o bé a baixar-la en PDF o bé a adquirir-la en  paper imprès. La seva edició ha estat
preparada en llengua catalana, tot i que esperem poder oferir-la en espanyol abans d'acabar l'any
en curs.

Ens sap greu comunicar-vos que el 'Projecte ANDA', del qual us n'havíem parlat al butlletí de març-
abril d'enguany, ha estat suspès temporalment per manca d'implicació de les parts afectades al
territori. Si el projecte es reprèn, us ho farem saber.

Us  anunciem  que  a  partir  de  la  data  de
lliurament  d'aquest  butlletí,  31  d'octubre  (dia
de la Reforma) i durant tot l'any fins al proper
31  d'octubre  de  2017  (quan  s'acompliran
exactament 500 anys del dia que Luter clavà
les  95  tesis  a  Wittenberg),  la  CEC-Masvidal
s'uneix  a  promocionar  els  actes  comme-
moratius i especialment aquells de difusió que
apropin aquest fet a la població. Dins d'aquest
marc  hem  preparat  un  Crèdit  Educatiu  de
Tutoria d'una hora adreçat a Batxillerat, perquè
sigui una eina que la pugueu presentar a les es-

coles i instituts del sistema docent. La podeu baixar del nostre espai web en  format PDF. També
participarem en programes de divulgació basats sobretot en conferències presencials.

* * * * * *
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http://www.cecmasvidal.org/
https://cecmasvidal.files.wordpress.com/2016/10/sesic3b3n-de-tutorc3ada-reforma.pdf
http://www.bubok.es/libros/248597/La-meva-primera-Liturgia-de-les-Hores-ecumenica
https://cecmasvidal.files.wordpress.com/2016/10/lh_ecumenica.pdf
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La  CEC-Masvidal  ha  començat  un  procés  d'ampliació  de  contactes  i  creació  d'entramat  de
relacions amb tot un seguit d'entitats i associacions religioses de diverses denominacions cristianes,
tant a l'Estat espanyol com internacionalment, les quals promouen l'ecumenisme. Així mateix s'estan
encetant relacions amb organismes missioners del continent africà. Us mantindrem informats.

Hem  iniciat  l'obertura  de  l'espai  d'oració
que la nostra comunitat té a Biescas (a la
província d'Osca), oferint l'accés a amics i
coneguts de la CEC-Masvidal per fer estada
en  aquest  centre  durant  uns  dies,  per
dedicar-los a l'oració i  la reflexió. I  ho fem
convidant-vos,  doncs,  a  planificar-vos  un
recés  espiritual  de  cap  de  setmana:
recessos  d'Advent  especials,  individuals  o
per a grups de màxim quatre persones, per
a la preparació al Nadal.
Teniu  tota  la  informació  a  la  web  de  la
nostra Ahadia:

http://ahadiadebiescas.wordpress.com/

En  el  procés  orgànic  propi  de  la  nostra
entitat,  hem  procedit  a  la  renovació  de
càrrecs en la direcció de la CEC-Masvidal,
amb  els  nous  nomenaments  de  la  Junta.
Agraïm profundament als  membres sortints
la dedicació que des de l'inici han tingut, i
desitgem que l'Esperit  il·lumini  els  membres
entrants.

* * * * * *

Allò que fem, allò que no fem-.

A la vida ens fixem objectius; alguns els complim, d’altres els deixem a mig camí. Sovint és per cap d’any
o a començament de curs quan valorem el que hem fet i el que ens falta fer encara. 

De coses a fer sempre n’hi haurà, i és quan hi posem el cor, la fe i l’esperança que val la pena fer-les i
viure-les. Déu ens crida a cadascú de nosaltres a seguir els seus passos. És un crit personal que podem
compartir amb tots aquells que creiem que podem fer d’aquest món un món millor; amb tots aquells que
vivim l’evangeli  com quelcom vigent i  actual,  tan actual  que no es pot quedar desat en una bíblia
tancada. 

Si comptem amb les nostres forces i la nostra voluntat res serà ple, res serà perfecte. Només amb la força
que Déu ens dóna, només deixant-ho tot a les seves mans, només amb aquest fil que ens uneix que és la
pregària, podrem dir finalment que Déu fins aquí ens ha ajudat.

A Ell sigui l’honor, a Ell sigui la glòria.

Mentrestant, subsisteixen la fe, l'esperança i l'amor, tots tres; però l'amor és el més gran.  (1C 13, 13)

* * * * * *

la nostra regla:
ora et serviora et servi

(ora i serveix)(ora i serveix)
Alícia Pallàs
Presidenta de la CEC-Masvidal
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