Aplegats entorn dels Salms, al Miracle

Lectura continuada dels salms (aquí en trobareu el programa).
A la Casa del Miracle, n’hem parlat unes quantes vegades dels salms. De vegades,
els hem seguit i pregat a través de la Litúrgia de les Hores, o bé els hem mirat i
recreat com a una obra poètica, com vam fer al novembre passat, acompanyats
dels poetes David Jou i Maria Sevilla. Enguany, us proposem deixar parlar els
salms. Llegirem, escoltarem, recitarem, cantarem... els salms un darrere l’altre,
seguits, dins l’entorn bellíssim del Miracle. Sense presses ni altres pretensions que
deixar-nos amarar i assaonar pel text. I aprofitarem per presentar-vos el llibre
Pregar els salms, de Daniel Bourguet, pastor de l’Església protestant de França,
que va traduir Ramon Ribera-Mariné per a la seva publicació a Catalunya per part
del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona. Ens hi ajudaran Olga Nicolau, M.
Claustre Solé i Albert Soler. Creiem, ben sincerament, que us agradarà
Aprofitem per convidar-vos, si voleu, a llegir els salms a casa vostra i, si us ve de
gust, a connectar-vos a la Casa per seguir la intervenció de M. Claustre
Solé (dissabte 26 a les 9,45 del matí) i la presentació del llibre de Daniel
Bourguet que va traduir en Ramon, el mateix dissabte les 15,30 . Faran la
presentació Olga Nicolau i Albert Soler. Per connectar-vos n’hi ha prou que
cliqueu aquí. Si ho feu des d’un ordinador no us caldrà res més. Si ho feu des d’un
mòbil o una tauleta haureu de baixar-vos l’aplicació que us demanarà el mateix
enllaç. És gratuïta i lleugera.
Data de l'esdeveniment:
Divendres, 25. setembre 2020 - 17:30 a Diumenge, 27. setembre 2020 - 15:00
Cal inscripció prèvia?:
Si
Preu:
100.00€
Nom de l'entitat organitzadora:
Casa d'Espiritualitat del Miracle
Web:
http://www.santuarielmiracle.com
Email:
casespi.miracle@gmail.com
Telèfon:
649 465 814
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