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EDITORIAL.-

Activitats obertes a tothom. Publiquem per animar a viure experiències

amb nosaltres i per a recordar el que hem viscut per participar. Mai la nostra informació es pot substituir per la presència
viva i activa en els actes que publiquem. A partir de les teves preguntes i suggeriments desenvolupem els temes.

Escriu-nos a:

vidacreixent@gmail.com

Esborrany 30-09-16

01.- Mn. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, va presentar el temari del curs
2016-17, a la seu de Vida Creixent de Catalunya, Andorra i Ses Illes a Barcelona.
El temari ha estat elaborat pel Sr. Arquebisbe i president de la Tarraconense tracta
sobre “el paper dels laics en l’església i en el món”. Va ser el passat dimarts dia 13 de
setembre en motiu de la reunió interdiocesana a Barcelona.

2.- Guanyem el jubileu a Reus, en motiu de l’any de la Misericòrdia, el proper
dimecres dia 26 d’octubre. A la plaça de les Oques a les 10 hores, tot seguit visita
Modernista de Reus, a la una del migdia celebrarem la missa al santuari de
Misericòrdia, presidida pel Sr. Arquebisbe de Tarragona. Tot seguit dinarem al Club
Tennis Monterols.

Preu de l’autobús, de la visita modernista i del dinar: 35 euros. Més informació Sra. Amàlia.

3.- Aprenem a comunicar-nos electrònicament per a millorar la informació.- Oferta a parròquies d’un curset de tres hores per a crear i gestionar un correu electrònic per a facilitar la
comunicació i la informació de les nostres activitats amb pressupost cost zero i afavorir així el medi ambient.
Contacte: Tel. 619 79 39 69 amb WhatsApp.. Ara ja pots tenir un correu electrònic i estar més informat/a

4.- Neix l’atenció “CAL” a persones amb patiment de dol emocional.

Vaig tenir set, fam... i vaig necessitar parlar amb algú i em vas escoltar.
El “CAL” una estratègia per a contactar amb les persones que precisen parlar amb algú per motiu del patiment
de dol emocional, degut a pèrdues o fracassos. “CAL” en memòria de santa Teresa de Calcuta. Cal vol dir
“acollir com a casa” i també vol dir “és necessari que”. Enguany com a any de la Misericòrdia cal que escoltem
la Paraula de Déu, visquem l’Evangeli i també escoltem als demés. Sobre tot als més necessitats.
En el cas de fer atenció a parròquies directament, les converses es fan abans de missa. Per a més informació i
concertar converses personals i confidencials. També es pot facilitar el CAL telèfon 619 79 39 69 . WhatsApp.

Per a contactar amb Vida Creixent diocesana.

N’Amàlia Domingo, coordinadora diocesana de Vida Creixent
Telèfons: 977 34 26 41 i 606 71 78 97 Correu electrònic: 82amalia.domingo@gmail.com

Per a contactar amb la secretaria de premsa de Vida Creixent de Tarragona Josep Maria Ferran i Torrent 977 22 32 68 i 619 79 39 69
AQUEST FULLETÓ ÉS PER A COMPARTIR INICIATIVES, FETS, OPINIONS I PENSAMENTS CRISTIANS. ANIMA’T Adreça de correu electrònic per
a recollir les teves aportacions, preguntes i suggeriments: Vida Creixent vidacreixent@gmail.com
Vida Creixent no té perquè identificar-se amb els
escrits de les seves col·laboracions.
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