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Santuari del Miracle,  
del divendres 24 de setembre  

al diumenge 26 de setembre de 2021

La creació,  
casa comuna de tots.
tenir cura de La natura i de Les 

persones a partir de La Laudato si’ 

Andorra
La Seu d’Urgell

Puigcerdà
Berga

Cardona

Trencall cap  
a Bergús

Manresa
BarcelonaGuissona

Lleida
Tarragona

Hostal 
del Boix

Solsona

EL MIRACLE
Su

C-4
51

C-26

C-55BV-3001LV-3002

C-26

O bé escriviu a  
casespi.miracle@gmail.com; 

o truqueu al 649 465 814

Places limitades
Un cop confirmada la plaça caldrà fer una 

bestreta de 30 € al compte  
ES83 2100 0081 9602 0023 0145  

indicant el vostre nom

Preu de les jornades: 150 € (tot inclòs)
Estada: 100 €. Activitat: 50 €

(per raons econòmiques, però, no deixeu de 
participar-hi; parleu-ne en inscriure-us)

Lloc:  Casa d’Espiritualitat
 Santuari del Miracle

PER INSCRIURE-US, CLIQUEU AQUÍ

Amics de la Casa del Miracle. 
Consulteu el nostre web: 
https://amicscasamiracle.cat

La natura no és quelcom separat de nosaltres o 
com un mer marc de la nostra vida. Hi estem 
inclosos, en som part i estem interpenetrats 
[...] No hi ha dues crisis separades, una 
d’ambiental i una altra de social, sinó una 
sola i complexa crisi sòcio-ambiental. Les 
trajectòries per a la solució requereixen 
una aproximació integral per combatre la 
pobresa, per retornar la dignitat als exclosos i 
simultàniament per protegir la natura.

PaPa Francesc (Laudato si’, 139)

RoseR Bosch, biòloga, il·lustradora i 
membre del gruP d’ecologia i justícia de 

justícia i Pau

Josep MaRia Fisa, de la XarXa 
d’ecoParròquies de justícia i Pau

aMics de la casa del MiRacle

Ja no n’hi ha prou a dir que hem de preocupar-
nos per les futures generacions. Es requereix 
advertir que el que està en joc és la nostra 
pròpia dignitat. Som nosaltres els primers 
interessats a deixar un planeta habitable per a 
la humanitat que ens succeirà. És un drama per 
a nosaltres mateixos, perquè això posa en crisi 
el sentit del propi pas per aquesta terra.

PaPa Francesc (Laudato si’, 160)

Si tenim en compte la complexitat de la crisi 
ecològica i les seves múltiples causes, hauríem 
de reconèixer que les solucions no poden 
arribar des d’una única manera d’interpretar 
i transformar la realitat. També és necessari 
acudir a les diverses riqueses culturals dels 
pobles, a l’art i a la poesia, a la vida interior i a 
l’espiritualitat. Si de debò volem construir una 
ecologia que ens permeti de guarir tot el que 
hem destruït, llavors cap branca de les ciències 
i cap forma de saviesa no pot ser apartada. 

PaPa Francesc (Laudato si’, 63))

https://forms.gle/mFqva6qSMY93xDcNA
https://amicscasamiracle.cat


Divendres, 24 de setembre de 2021

18.00 h.  Obertura de la casa

20.45 h. Sopar

21.45 h. Percebre, lloar, agrair...  
Ets bella, oh nit!

Dissabte, 25 de setembre de 2021

07.00 h. Els tres retaules

09.00 h. Esmorzar

10.00 h. Endinsant-nos en la Laudato si’

12.00 h. Compartint la lectura

13.00 h. Els tres retaules

14.00 h. Dinar

15.30 h. Art i lloança en la natura

19.00 h. Els tres retaules

20.45 h. Sopar

21.45 h. Seguint la petjada de les abelles

Diumenge, 26 de setembre de 2021

07.00 h.  Els tres retaules

09.00 h. Esmorzar

10.00 h. L’altar del món, el sagrament de 
la natura, pas a pas...

14.00 h. Dinar

15.30 h. Compartint l’estada.

17.30 h. Comiat


