
Notícies  

 

Llibres d’espiritualitat de franc: 

Hem posat a la vostra disposició els llibres 

d’espiritualitat que tenim en PDF a la nostra 

botiga virtual. Volem col·laborar amb la 

preparació a l’Advent, i per això els tindrem de 

franc fins al 31 de desembre d’enguany. 

Tan sols heu d’afegir al carretó els llibres que 

desitgeu, i fer servir el cupó de descompte 

‘ADVIENTO’. 

L’accés directe al catàleg és aquest: 

https://www.cecmasvidal.org/shop/index.php?

route=product/category&path=25_28 

 

Cupó: ‘ADVIENTO’ 

 

També podeu donar una ullada a la resta de la 

botiga: 

 

https://www.cecmasvidal.org/shop/ 

 

 

Nou portal d’evangelització i missions: 

Els germans de la Comunió Anglicana han 

creat un portal de recursos en obert per a la 

tasca d’evangelització i missions. 

Us convidem a visitar-lo: 

https://www.anglicanos.es/eym 

 

En aquest portal trobareu: predicacions, 

litúrgies, leccionaris, formació continuada, 

estudis bíblics, escola dominical, catequesi, 

devocionaris, recessos espirituals, pastoral i 

dinamització, obra social, documentació, 

plantació i creixement d'església, ecumenisme, 

interreligiositat, arribar a nous pobles, llistat de 

recursos audiovisuals, cinema parroquial, 

agenda d'esdeveniments... 

 

Molt bon Advent! 

Us volem deixar un llibre de reflexió sobre la 

vinguda de Nadal i la preparació per a aquest 

esdeveniment durant el temps d’Advent. 

Avui dia, hem tornat a un temps on cada cop 

es fan més grans les diferències entre pobres i 

rics, i més població pateix i està essent relega-

da a pur mitjà de producció i consum, i 

allunyada de l’espiritualitat. Ara més que mai 

hem de conscienciar-nos que l’Encarnació és la 

màxima expressió de tenir cura de l’ésser humà 

en quant és realitzada per Déu. Imitem-la! 

‘El Cuidado esencial’ Ética de lo humano, compa-

sión por la Tierra’ – Leonardo Boff.  [PDF]  
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PLENITUD DE NOVA PAU 

El 2007, el meu fill de vint-i-nou anys, el Deon, va ser assassinat. Era una persona amorosa, 

afectuosa i generosa. El dolor que vaig patir va ser tremend. Durant mesos en el meu trencament 

vaig plorar, consumida amb un dolor inimaginable. 

Un dia, estava asseguda en silenci, preguntant a Déu: "Per què?" En aquell moment, vaig sentir 

que Déu em deia que la meva ferida es podria curar si ho permetia. Finalment, va començar el 

procés de curació. Vaig començar a donar gràcies a Déu per mantenir-me i restaurar la pau en el 

meu interior. També vaig donar gràcies a Déu per haver-me donat el meu fill, pel temps que vam 

passar junts i l'alegria que vam compartir durant la seva vida. 

Uns anys més tard, vaig trobar testimonis d'altres persones que també havien viscut la pèrdua 

d'un fill. Com a resultat, em vaig sentir encara més a prop de Déu. Vaig aprendre el veritable perdó i 

la compassió pels altres mentre compartia la meva experiència amb ells. Déu pot redimir els actes 

del mal i el sofriment que se'n segueix. Per a mi, aquestes trobades amb altres que estan en dol són 

exemples d'aquesta redempció divina. 

 

“Alço els ulls vers les muntanyes: D’on vindrà el 

meu ajut? El meu ajut ve del Senyor, que ha fet el 

cel i la terra." 
 

Salms 121:1-2 (BEC) 

 

Estimat Pare celestial, gràcies per la teva misericòrdia. Gràcies per donar-nos força en els nostres 

moments més difícils. 

 

 

 

 

 

 

Florece Graham (Carolina del Nord, EUA) 

‘El Cenacle’ vol. 88.4 – © The Upper Room 

 

 

  

 

 

 

 

Ajuda’ns a ajudar :  
 

https://paypal.me/cecmasvidal 
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