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Notícies
Taller d’Escriptura d’El Cenacle:

Primer projecte al Marroc, ja en marxa:

Dissabte 25 de maig al matí, a la Sala Pere
Casaldàliga de la barcelonina Llibreria Claret,
la responsable per als països d'Europa de The
Upper Room, Tia Runion, i el responsable per als
països d'Amèrica Llatina de El Aposento Alto,
vinguts respectivament de Nashville (Tennessee,
EUA) i de Buenos Aires (CABA, Argentina) per
compartir amb la CEC-Masvidal tota una
setmana de visita, van impartir un Taller
d'escriptura per animar-nos i ensenyar-nos a
escriure meditacions diàries per ser publicades
tant a la nostra edició catalana d'El Cenacle
com a l'edició internacional present a més de
100 països i traduïda a 35 idiomes.

Donem gràcies a Déu perquè ja hem rebut
l’import total del primer projecte i hem iniciat la
compra de material per a la canalització
d'aigua potable, perquè durant l’estiu s’iniciï la
construcció del subministrament per part de la
Cooperativa de Gestió de l'Aigua, al poblat de
Xij Lemerug (Comuna Rural Ait Saghrogen,
Província de Taza, Marroc).

Donatius per al segon projecte al Marroc:
Estem rebent donatius d’escoles i particulars per
poder completar la construcció de banys i
tanques en una escola situada a la Comuna
Rural Ait Saghrogen (Província de Taza). Així
evitarem que les noies de la zona abandonin
els estudis quan tenen la primera menstruació.
Us preguem que hi participeu i ens feu arribar
l’ajuda que pugueu, a través del nostre compte
bancari o del nostre compte a PayPal.

D’esquerra a dreta: Alícia Pallàs, Tia Runion i Jorge Berríos.

Al llarg de tota la setmana, també van tenir
ocasió de conèixer de primera mà altres
ministeris de la CEC-Masvidal.

Signatura de col·laboració missionera:
El passat dissabte 25
de maig, a la ciutat de
Barcelona, la directora
executiva
de PMIPueblos Musulmanes
Internacional i alhora
presidenta de DCPMEspaña, Elizete Lima Vieira, i la presidenta de la
CEC-Masvidal, Alícia Pallàs, formalitzaven la
signatura dels convenis de col·laboració entre
ambdues entitats per treballar en diversos
projectes missioners al Marroc.

Vine amb nosaltres al Marroc!
Estem preparant una expedició missionera a
l’àrea on estem incidint al Marroc, a principis de
setembre. Ens agradaria que ens acompanyessis a la ciutat de Fes i visitessis amb
nosaltres l’obra que s’està realitzant. Pots aportar mans i servei, i també cap i coneixement.
Implica’t i posa’t en contacte amb nosaltres a
info@cecmasvidal.org.

Demanem missioner o missionera:
Cristianos Monrepós, el centre d’atenció social i
pastoral que tenim a Sabiñánigo (Osca), ha
crescut molt i necessitem fer una crida a les
esglésies perquè donin suport amb l’enviament
de personal missioner. Podeu descarregar-vos
la fitxa tècnica de la sol·licitud de la plaça
missionera en format PDF (en espanyol), a
través d’aquest enllaç:
http://cecmasvidal.org/docs/PRC05-1-2019.pdf

TROBAR EL MENJAR
Quan jo era jovenet, als anys 50, la meva família visitàvem els pares de la meva mare a Ohio. Llur
casa estava fonamentada en algunes vies de ferrocarril ocupades. L'entrada del darrere de la casa
tenia un porxo, i gairebé sempre -jugant amb els meus cosins- em podia trobar un home sense-sostre
(els anomenàvem "rodamóns") assegut al porxo, menjant un sandvitx amb un got de llet que la
nostra àvia li havia preparat.
Vaig preguntar a l'avi per què els homes sempre venien a casa nostra en lloc d’anar a qualsevol
de les altres cases properes a les vies. Em va baixar a les vies i em va mostrar com algunes de les
travesses de ferrocarril del darrere de casa tenien marques de pintura o de guix. Va dir: "Així és com
es diuen els uns als altres on trobar menjar". Utilitzaven el que podien trobar per marcar aquelles
travesses.
Aquesta lliçó de l’avi és una de les raons per la qual prenc part en el ministeri de presons: ajudar
els altres a trobar aliments per a llurs ànimes. Com a seguidors de Crist, hem de dir als altres on
trobar l'aliment real per a la vida: la paraula de Déu. Jesús no ens va dir d’anar a construir esglésies i
convidar els nostres amics i veïns. Ens va dir d’anar a explicar als altres on "trobar menjar".

[Jesús] li respongué: "[...] No solament de pa
viurà l'home, sinó de tota paraula sortida de
la boca de Déu."
Mateu 4:4 (BEC)

Estimat Déu, guia'ns en els nostres esforços per mostrar i explicar als altres la teva paraula que
dóna vida.

Martyn Haynes (Califòrnia, EUA)
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