Jornades de reflexió "Dissabtes amb Tu", a Castell
d'Aro

Dissabtes amb TU
Compartir, aprofundir i celebrar junts la fe en el Ressuscitat

Finalitat i objectius
Jornades de reflexió, diàleg i pregària amb Cinto Busquet i Aurelio Cerviño
Aquesta proposta vol donar espai a la vida i al pensament, a la reflexió i al diàleg
fraternal. Està adreçada a persones de totes les edats interessades a compartir un
camí de creixement espiritual integral. Per als qui vinguin amb els fills, es
preveuen activitats específiques per a adolescents i per a nens.
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Lloc
Centre Mariàpolis Loreto (Mas Dausà) Castell d’Aro (Baix Empordà)

Dates i temàtiques
Dissabte 9 de novembre 2019: La confiança, punt clau per creure en Déu
en una societat agnòstica
Dissabte 11 de gener 2020: “Estimeu-vos els uns als altres…”: clau de volta
de l’actuar cristià
Dissabte 28 de març 2020: Veritat i Pluralitat: Jesucrist, únic Salvador?
Dissabte 16 de maig 2020: El discerniment cristià: algunes consideracions
pràctiques

Horari
10 h Acollida i cafè
11 h Punts de reflexió
12 h Moment personal: silenci, pregària, reflexió, contacte amb la natura…
13 h Dinàmica en grups
14 h Dinar
16 h Compartint ressons
17 h Celebració de l’Eucaristia
18 h Comiat

Inscripció
Per inscriure-us ompliu el següent formulari
Com que l’aforament és limitat, es donarà la prioritat a les persones que primer
s’inscriguin i ho facin a les quatre sessions.

Preus de participació per sessió
Adults:
Inscripció, cafè d’acollida, dinar i participació: 25€. Sense dinar: 12€.
Pels 4 dissabtes (25% de descompte): 75€.
Adolescents entre 10 i 17 anys:
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Inscripció, suc d’acollida, dinar i participació: 18€. Sense dinar: 8€.
Pels 4 dissabtes (25% de descompte): 54€.
Nens entre 4 i 9 anys:
Inscripció, suc d’acollida i dinar: 8€. Sense dinar: Gratuït.
Pels 4 dissabtes (25% de descompte): 24€.
Infants menors de 4 anys: Gratuït.
Que ningú no deixi de participar-hi per motius econòmics.

Data de l'esdeveniment:
Dissabte, 16. maig 2020 - 10:00 a 18:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
0.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Centre Mariàpolis Loreto
Web:
https://mariapolisloreto.org/ca/
Email:
reserva@mariapolisloreto.org
Telèfon:
669 486 387
Centre Mariàpolis Loreto
Carrer Can Semi, 26
17249
Castell-Platja d'Aro
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