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CURS: “TOT VIATJANT PEL CASTELL INTERIOR I PEL CASTELL EXTERIOR”

 

Vivim en el brogit d’una contínua activitat, agafats per les m

preocupacions pels fills, la feina, la salut... No hi ha mai prou temps. Vivim, molt sovint, com 

descentrats.  

És possible contemplar enmig de tota aquesta agitaci

Aquest curs et vol oferir la possibilitat de viure la contemplaci

poder escoltar en la quotidianitat la “m

emprendre un viatge espiritual de la m

Lubich. Ells ens ensenyaran com ent

els altres, participar de la interioritat de l’altre, on tamb

on resideix Déu, present enmig nostre. 

“Aquest és el gran atractiu del temps mod

barrejat amb tots, un més entre molts”.

 

DESTINATARIS: 

 Persones interessades en un recorregut espiritual, m

PLAÇES LIMITADES: 

Máxim 40 persones. 

FINALITAT- OBJETIU: 

El Centre Mariàpolis Loreto ofereix cursos sobre m

entrar en el Castell exterior. La porta d’aquest castell 

Cada curs és independent. Aquesta edici

en català. en el clima de la Setmana Santa, per comprendre millor l'immens amor que Déu ens 

té, i el seu precepte d'estimar

 

DATA: 

 Primer curs: des del dijous 18 al diumenge 21 d’abril de 2019.

 

SEU i ESPAIS:  

Centre Mariàpolis “Loreto” (Mas Dausà).

Un entorn privilegiat de la Costa Brava, en una Masia del s

amplis espais verds i gran armon

Escenaris externs: Cova de Manresa

 

INSCRIPCIÓ: 

Inclou curs, material, allotjament a pensi

Adults 190 € en habitació doble i 230 

Menors de 30 anys 170 € en habitaci

 

Programa detallat i inscripció:

 

EQUIP DE TREBALL 

 
 José María Quintas:  Responsable del projecte, contingut i desenvolupame

Especialista en m

José Damián Gaitán:  Carmelita, doctor en teologia, escriptor, especialista en santa Teresa i sant 

Joan de la Creu. 

Araceli del Pozo:  Doctora en pedagogia, docent a la Universitat Complutense i

Universitari Sophia de Loppiano.

  

Lluís Sendra:   Director del Centre Mari
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Aquesta edició es farà en castellà, amb les celebracions lit
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té, i el seu precepte d'estimar-nos els uns als altres, fins a donar la vida. 

Primer curs: des del dijous 18 al diumenge 21 d’abril de 2019. 

(Mas Dausà). 

de la Costa Brava, en una Masia del segle XVII totalment

gran armonia en el seu conjunt. 

Manresa. 

, material, allotjament a pensió completa i viatge a Manresa.  

doble i 230 € en habitació individual.  

en habitació doble. 

: www.mariapolisloreto.org. 

Responsable del projecte, contingut i desenvolupament del programa. 

Especialista en mística i ciències humanes.  

Carmelita, doctor en teologia, escriptor, especialista en santa Teresa i sant 

Joan de la Creu.  

Doctora en pedagogia, docent a la Universitat Complutense i

Universitari Sophia de Loppiano. 

Director del Centre Mariàpolis “Loreto” – Moviment dels Focolars
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