
 
 
 

Jornades telemàtiques 
de reflexió, diàleg i pregària 

2021 

Centre Mariàpolis Loreto  (Mas Dausà)           Castell d’Aro (Baix Empordà) 

 

Dissabtes amb TU      llegint junts l’Evangeli segons s. Mateu 

 

amb l’acompanyament de Mn. Cinto Busquet 
 

En aquests propers mesos en què encara tindrem restriccions sanitàries per fer activitats 

presencials, des del Centre Mariàpolis Loreto es proposen vuit dissabtes per donar espai 

a la reflexió i al diàleg en un clima fraternal de pregària i escolta interior, tot llegint 

l’Evangeli segons sant Mateu. Vol ser un temps de recolliment i de comunió obert a joves i 

adults interessats a aprofundir i actualitzar la proposta de Jesús de Natzaret en el propi 

context existencial. 

 
Els dissabtes dies:   

 6 de febrer   Mt 1-4   Déu etern es manifesta en la història. 

27 de febrer   Mt 5-7  La proposta innovadora de Jesús. 

20 de març  Mt 8-11   La llibertat dels cristians 

3 d’abril  Mt 26-28  Abandonat i Glorificat.  

17 d’abril    Mt 12-15   El Regne de Déu com a horitzó de vida. 

8 de maig    Mt 16-18   La força transformadora de la misericòrdia 

12 de juny  Mt 19-21   Col·laboradors de Déu 

26 de juny    Mt 22-25  Servidors per amor 

  
Horari:  

09.45 - 10.00  Connexions i salutacions. 

10.00 - 11.00  Lectura comentada. 

11.00 - 11.15  Descans. 

11.15 - 12.00  Treball en grups. 

 12.00 - 12.15 Descans. 

12.15 – 13.00 Preguntes i aportacions. 

  

Per inscriure-us ompliu el següent  formulari   

  
Quota de participació 

Fins als 25 anys:         3 € Per sessió:  Pels 8 dissabtes: 20€ 
A partir dels 26 anys:  6 € Per sessió:  Pels 8 dissabtes: 40€ 
 

La integritat dels fons recollits aniran destinats a sostenir les despeses de manteniment del Centre 
Mariàpolis Loreto d’aquests mesos de pandèmia. 

 
El pagament es pot fer per transferència al compte ES24 2100 5000 5302 0017 4574  
O per Bizum al telèfon: 650 98 37 94 
Important: indiqueu a concepte: “Dissabtes amb TU” i el nom de la persona inscrita 
Un cop hàgiu formalitzat la inscripció i fet l’abonament respectiu, rebreu les dades per fer la connexió 
telemàtica el dia corresponent. Per motius organitzatius, us preguem que feu la inscripció com abans millor, 
en tot cas abans del 4 de febrer.  

 
Que ningú no deixi de participar-hi per motius econòmics. 

http://mariapolisloreto.org/ca/
http://cintobusquet.cat/dades-biografiques/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJsSbY59LpJm6K82B1Z8Ik20B8EeHrEaVjfdCdRpIHH94u6w/viewform

