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CURS: VIAJANT PEL CASTELL INTERIOR I EL CASTELL EXTERIOR 

UNA LUM EN LA NIT 

 

La vida amb els seus reptes, les seves imprevistos i les seves preocupacions, amb les seves alegries i dolors,les 

seves llums i les seves ombres, marca el nostre caminar. Busquem donar un rumb al nostre caminar, o, potser, 

nosaltres mateixos li posem un rumb, a les palpentes. Vivim un canvi d'època, tan veloç que semblés que no tenim 

les regnes de la nostra vida. Podria donar la impressió que Déu, en aquest temps, està com absent Qui ens pot 

guiar? Descentrats, anhelem habitar el nostre univers i a el mateix temps poder veure més enllà, a l'Amor infinit de 

manera que "puguem –satisfets de tu- posseir els teus ulls ja en aquesta terra i observar des de dalt el brodat diví 

que has teixit per a nosaltres". 

 

Te oferim un nou viatge a on la "claredat mai és enfosquida" guiats per aquests tres grans místics: Teresa d'Àvila, 

Joan de la Creu i Chiara Lubich que s'han trobat amb la font: "Que bé sé jo la font que raja i corre, encara que és de 

nit" per entrar així amb ells més endins en la "espessor" sense fugir de la vida. 

 

DESTINATARIS: Persones interessades, de qualsevol edat i condició. 

 

PLAÇES LIMITADES: Màxim 40 persones. 

 

FINALIDAT-OBJETIU: Etapa 2: Una llum en la nit. 

Per segona vegada, el Centre Mariàpolis "Loreto" ofereix un curs sobre mística personal i comunitària on se't 

convida a entrar al castell exterior. La porta d'aquest castell és la unió amb Déu i amb els germans. 

Cada curs és independent. Aquesta edició es farà en castellà i les celebracions litúrgiques 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-nos els uns als 

altres, fins a donar la vida. 

 

DATES: Des de el divendres 10 al diumenge 12 d’abril de 2020.  

 

MODALITAT: El viatge consisteix en diferents etapes i aquesta és la segona etapa. A cada etapa s'aborden 

temàtiques que introdueixen en la interioritat el centre és Déu enmig nostre. Cada etapa és independent i no cal 

haver participat en l'anterior. Es farà entrega d'un material, -elaborat i documentat-, amb abundant bibliografia i 

contingut complementari a el programa, per a qui vulgui aprofundir. 

 

SEU I ESPAIS: Centre Mariàpolis “Loreto” (Mas Dausà). 

Un entorn privilegiat de la Costa Brava, en una Masia de segle XVII totalment restaurada, amb amplis espais verds i 

gran harmonia en el seu conjunt. 

Escenaris externs: Antic Monasteri de San Feliu de Guíxols. 

 

INSCRIPCIÓ: Inclou curs, material, allotjament pensió completa i viatge al Antic Monasteri de San Feliu de Guíxols. 

Adults 190€ en habitació doble i 230€ en habitació individual. (Places limitades) 

Menors de 30 anys 170€ en habitació doble. 
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Programa detallat: https://mariapolisloreto.org/ca/formacio/ 

Formulari  d’inscripció: https://forms.gle/iaencf1QddEFBACv7 

 

 

EQUIP DE TREBALL: 

José María Quintas: Responsable del Projecte, contingut i desenvolupament del programa. Especialista en mística i 

ciències humanes. 

José Damián Gaitán: carmelita, Doctor en teologia, escriptor, especialista en santa Teresa i san Juan de la Creu. 

Araceli del Pozo: Doctora en pedagogia, docent de la Universitat Complutense i del Institut Universitari Sophia de 

Loppiano. 

Lluís Sendra : Director del Centre Mariàpolis “Loreto”. 
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