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                                   Una mirada a la Comunitat

1a assemblea de Comunitat celebrada el 14 de setembre 

En l’assemblea tots els participants vàrem tenir ocasió de reflexionar en grups, sobre tot allò que ens preocupava, 

podent compartir  idees, objectius i trobar solucions. 

Hem recollit totes les respostes per tal d’estudiar quines propostes es poden 

dur a terme. Com us vam dir, us farem arribar els resultats.  

Tots aquells que no vàreu poder assistir, encara hi sou a temps de fer-nos 

arribar les vostres inquietuds i sobre tot les vostres idees per revifar la nostra 

Comunitat i donar a conèixer el nostre esperit, a tots aquells que encara no el 

coneixen.   

 

 

Adjuntem l’enllaç de les altres fotos: 

Foto A1     Foto A2 Foto A3     Foto A4 Foto A5 

Benvolguts amics: Després d’un temps de descans estival,  estem ja davant d’un nou curs que desitgem iniciar 
amb alegria, esperança i empenta.   

En la portada  hi hem posat una foto d’un temple del  Japó (Saló Reikado, a Miyajima), que  ens va fer veure que 
malgrat les diferents cultures, tots coincidim en la utilització de símbols.  

A grans pinzellades us ho expliquem. Kobo Daishi, un dels personatges religiosos més importants del Japó, va 
visitar Miyajima en l'any 806 i es va allotjar a la muntanya Misen. Aquí va realitzar una pràctica de meditació 
asceta. Aquesta meditació va durar cent dies i, al començament de la mateixa, va realitzar una cerimònia asceta 
del foc amb una flama que va prendre en aquell moment. Aquest foc encès i usat per Kobo Daishi no s'ha apagat 
des de llavors, fa ja més de 1.200 anys. La flama eterna també es va usar per encendre la «Flama de la Pau» del 
Parc de la Pau d'Hiroshima. 

En tenir aquesta «flama eterna», el saló Reikado s'ha anomenat com el «santuari dels enamorats», pel fet que 
s'ha relacionat el foc amb la flama de l'amor. Fins i tot les parelles poden encendre una flama simbòlica, dir-se 
quant s'estimen i juntes pregar perquè el seu amor duri tota la vida.  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1aaIBM7yjTZv7XLffDLoLr5xa8fqbOa2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQTPodGeZa77tTZP-xmqsceQKcVSvtUs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWSS8TBsQV_hFT-XKsQcrJlsmmncxwkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jU0BiebRwmVaTbOzJcg3ehjuQoIvma9U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GzxFsbA8t7q_K-kv7WvHhg_udro4YnQS/view?usp=sharing


TALLER DE COMUNICACIÓ  inici de curs 

El dissabte 28 de setembre es va dur a terme,  el primer Taller de Comunicació 

del curs, que ens motivava a viure amb passió la nostra relació, mirant la nostra 

realitat  amb ulls nous, des d’una altra perspectiva,  trencant amb la rutina i la 

monotonia.  

Una frase rellevant, present durant tot el taller va ser: 

EL MÉS IMPORTANT EN LA VIDA ÉS QUE EL MÉS IMPORTANT SIGUI EL MÉS 

IMPORTANT     

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Us adjuntem l’enllaç d’altres fotos i a continuació,  en Reflexió,  el vers que vàreu demanar: 

Foto TC1 FotoTC2 FotoTC3 FotoTC4 FotoTC5  

 

Reflexió                                             Walt Whitman      

 

La vida es desierto y oasis. 

Nos derriba, nos lastima, nos enseña,  

nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. 

Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa:  

Tú puedes aportar una estrofa 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nfF4KwxZt42wHzLtkSy34D_8N9U89HOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5IIZnei3tkANHUvWe3TovPrXENnqwEK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QrITadVXZ_hKGEsRXwDY7uWIcCJArNSB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYvmb-ZPHcHneC6XCNhrgEYrTN8tclJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wuSbwbcc4c-7Ag5l_H74IsrOng_jPzrc/view?usp=sharing


Propers Esdeveniments  
 

Anoteu-vos en la vostra agenda les dates següents: 

Cap de Setmana 26 i 27 d’octubre 

 

 

Taller de Comunicació 23 de novembre 

 

 



Links interessants                 

            

 

 

                                                                   
 
CARTA DE LOS NUEVOS COORDINADORES MUNDIALES   Ver carta          Foto 1    Foto 2     Foto 3  

 
“LA CONTRA”    Una sociedad que no ama a sus profesores no ama a sus niños 

 
“Freno al divorcio” Dinamarca pone freno al divorcio expres 

 
 

 

Preguntes per a dialogar                                           

         

 

 

 

Jesus Roy comparte con nosotros el boletín de su congregación  

¡Feliz fiesta de la Merced y que la Virgen nos proteja y nos bendiga! 

 

Thunberg persuadió a sus padres para que adoptaran varias opciones de estilo de vida. 

Mostramos su PASIÓN por defender lo que considera justo. Un modelo de pasión con 

convicción          Video de Greta Thunberg 

Presentación de los Nuevos Coordinadores Nacionales. 

Gracias a la tecnología, Jorge y Almudena con Nacho, pueden hacer esta presentación, 

que es un método  a considerar en un futuro inmediato. 

Video Presentación 

La emoción del bienestar emocional 

 

https://drive.google.com/file/d/13AUmGke8oXf8y3gOZzZ6Hfeh-wSJuIAE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OPiB9dTxRMVzkJQAYBU_gqEgZrx106yr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dlDMmfxhxVRzFCgYD0Ada_UWTkIlWran/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A3m3vqDZndk8aMBBRyfTEnlDfVt0Uy-c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XT9CRCpDES6xUB0mLDL7Ch55YoRmexlX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6FOTpmMVBCu1ayz2C0wB75Lq0B_oN84/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V8ZZTZBJpMM9CSDIySSMyt9CdO7w-ujo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15NYizjvgzT2P-lHMI0S3k_rVYwClscp_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TXb2goXebFH9Jh3UmJSYU3Ut7tvBP-U0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13SlkQZAYIlXMPW-s5kf4CKcTt2LOUf8e/view?usp=sharing


 

 

 

Video de SENTIMIENTOS 

 

Us animem a que continueu fent arribar suggeriments que us agradaria que 
publiquéssim… 
 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades són incorporades al fitxer de la nostra base de dades.  Podeu 

exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a: encontrematrimonialbcn@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/1WqPaeb17YrbIsIMzdMIFV_Zr1Y-EiYq3/view?usp=sharing
mailto:encontrematrimonialbcn@gmail.com

