EDITORIAL
Benvolguts tots:
Estem novament davant d’un curs que, marcat per la crisi sanitària, apunta ser complex. Malgrat això,
nosaltres volem emprar totes les nostres habilitats, capacitats i voluntat per aconseguir poder viure en
relació amb la Comunitat, sortejant els entrebancs que ens produeix la pandèmia.
No volem caure en desencís, ni aturar-nos tot esperant temps millors. Buscarem la manera de poder
comunicar-nos i compartir, com venim fent aquests últims mesos.
Com resa la portada: aprenguem de la natura, aprofitant les oportunitats en temps de crisi.

Una mirada a la Comunitat
14 d’agost NIT D’ORACIÓ DE ENCONTRE MATRIMONIAL A NIVELL MUNDIAL

El 14 d’agost, cada any es celebra mundialment la nit d’oració
de Encontre Matrimonial.
Aquesta vegada va ser especial, doncs degut a que no ens
podíem reunir per grups en les cases, vam connectar per zoom
a nivell nacional.
Adjuntem el cartell d’agraïment per viure la reunió virtual en
comunitat i també l’enllaç del vídeo que es va fer.
vídeo zoom PADRENUESTRO

Se nos hicieron propuestas para tener momentos de diversión y complicidad en pareja.

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO MATRIMONIAL ONLINE
Los días 18, 19 y 20 de Septiembre, se celebró un Fin de Semana
piloto de Encuentro Matrimonial online.
El equipo del Fin de Semana lo componían:
Josico y Susana
Jorge y Almudena
y el sacerdote Miguel Ángel Solas
El domingo 20, Nacho, nuestro coordinador nacional, celebró una
misa con un grupo reducido de personas, siguiendo las medidas de
aforo y distancia.

FIN DE SEMANA DE ENCUENTRO MATRIMONIAL ONLINE
PARA NOVIOS
Los días 26 y 27 de Septiembre se celebró el
primer Fin de Semana para novios ONLINE, con
la asistencia de 14 parejas.
Algunos habéis preguntado si está dirigido a
parejas que quieren casarse ya. La respuesta es:
El Fin de Semana está dirigido para parejas que
lleven como mínimo un año de relación de novios
y para aquellos que piensan casarse. Es una
oportunidad única para afirmar con amor y
alegría ¡Contigo para siempre!

Proper Esdeveniment
Dissabte 3 d’octubre a les 18:00h: TALLER DE COMUNICACIÓ

VEURE VIDEO

Links interessants
CINE ESPIRITUAL: PINOCHO
Paternidad y amor filial
El crítico de cine espiritual, Mn. Peio Sánchez felicita a Mateo Garrone, por cómo
gestiona esta nueva adaptación del cuento clásico. Un trabajo que cuenta con el
actor italiano Roberto Benigni que interpreta el anciano Geppetto con éxito.
Video pinocho cinema espiritual
SI QUIERES PUEDES
Video tutorial para quien desee instalarse el programa ZOOM y poder seguir las
reuniones y eventos de ENCUENTRO MATRIMONIAL.
Es muy simple e intuitivo, solo hay que seguir los pasos. Video Instalar ZOOM
Un matrimonio de Encuentro Matrimonial da su Testimonio de amor
resucitado. Ver vídeo

Inauguració de l’Aula Joan Escales Barbal

Josep Albert i Claudina Ymbert-Reig

ENVINY 16 d’agost de 2020
El dia de Sant Roc, quan se celebra la festa major d’Enviny, va tenir lloc la inauguració de l’aula Joan Escales
a les dependències de la rectoria, a on durant tants anys en Joan va acollir grups d’infants, joves,
matrimonis, nuvis i d’altres, que anaven a cercar-hi uns dies de meditació, esbarjo, silenci, diàleg amb la
natura, etc.
Aquells espais que en Joan omplia amb la seva personalitat plena i abassegadora, i que han quedat orfes
amb el seu traspàs, seran gestionats a partir d’ara, d’acord amb els seus germans, per Mn. Josep-Maria Sisa
com a capdavanter d’una fundació dedicada a poder donar lloc d’esbarjo a infants, adolescents i famílies
amb pocs recursos.
La inauguració de l’aula Joan Escales va ésser presidida pel Sr. Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra,
Mn. Joan-Enric Vives que va presidir la celebració de l’Eucaristia, també concelebrada per Mn. Josep Ma.
Sisa i el pare escolapi Javier Negro, gran amic i col·laborador d’en Joan en les tasques d’Encontre
Matrimonial.
Després de l’Eucaristia, i just al costat de l’església, es va fer una visita al petit cementiri d’Enviny, i es va
resar un parenostre davant la tomba d’en Joan, damunt la qual hi ha un sonet del seu gran amic i poeta
Manel Pal, recentment traspassat.
A continuació, i ja dins de les dependències de la rectoria, es va procedir a la benedicció per part del Sr.
Arquebisbe de l’aula Joan Escales, amb uns parlaments de Mn. Joan-Enric Vives i també de Mn. Josep Ma.
Sisa i d’en Josep Escales, en nom de la família. Tots els assistents vàrem poder anar seguint a través de les
fotografies que hi ha i de diversos documents, diferents moments de la vida d’en Joan, des de la infantesa,
l’estada al Seminari de la Seu, i les diverses parròquies a on va exercir el seu ministeri i a on va deixar
sempre records inesborrables. L’aula conté, també, la biblioteca d’en Joan i tots els llibres que va escriure.
L’acte es va acabar amb un petit piscolabis a on tots els assistents vàrem poder recordar i compartir
records i moments entranyables viscuts en aquella rectoria i en les muntanyes d’Enviny.
Adjuntem fotos de la celebració

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

