Exercicis d’estiu 2021

Casa Marc Castanyer

del 16 al 20 d’agost de 2021
Carrer Marc Castanyer- Els Hostalets de Balenyà
Tel. 93 889 82 95/ 646 113 140

Benvolguda, benvolgut,

Si tries fer els exercicis que t’oferim des de l’ACO durant uns dies d’agost,
espero que ens ajudin a tots plegats, com a comunitat que ens trobarem
aquells dies davant del Senyor Jesús. Per això serà important que, com
diu el Petit Príncep, comencem ja des d’ara a preparar i gaudir la nostra
trobada amb El qui sabem que ens estima i ens acompanya.

Bàsicament seran dies de posar-nos als peus de Jesús, com la seva amiga
Maria a Betània, per escoltar-lo i deixar que ens ensenyi a mirar, sentir i viure com Ell ho fa i ens convida a fer-ho. Un temps de pausa, de
tranquil·litat, en la nostra vida accelerada, per contemplar el pas de Déu
per ella i per la vida dels germans i germanes amb qui fem camí.
En aquest temps llarg que hem viscut des de l’inici de la pandèmia, han
passat tantes coses inesperades, molta gent ha patit i ha experimentat
la soledat, fins i tot la buidor. Potser ho podem dir en primera persona...

Aquests dies intentarem descobrir-nos acompanyats per Jesucrist i veure com Ell acompanya també homes i dones en diverses situacions de
malaltia, marginació i soledat. Com el seu acompanyament és una experiència de resurrecció, de vida, que els transforma. I, a partir d’aquí,
deixar que el mateix Esperit de Vida de Jesús ens vagi treballant des del
més profund de nosaltres per poder seguir sent testimonis més transparents del Regnat de Déu a les nostres vides i desitjar que el seu Projecte
de Vida arribi a tothom.
La dinàmica dels exercicis serà la següent: unes senzilles introduccions
i propostes de lectura de l’Evangeli que ens ajudin a entrar-hi en Ell
(l’Evangeli és Jesús!), un temps personal, la celebració de l’eucaristia i
un temps per compartir. I tot això amb la referència d’alguns testimonis
d’amics i amigues de Jesús que s’han deixat seduir per Ell i que poden
ser-nos il·luminadors.

Per tant, des d’ara et convido a pregar pel bon fruit dels exercicis en tots
i totes els que els seguirem. No oblidis de portar la Bíblia i una llibreta
per apuntar. I, sobretot, moltes ganes de deixar-te trobar i treballar per
l’Esperit Sant.
Una salutació,

Pepe Rodado León

Els exercicis d’aquest any els acompanyarà Pepe Rodado León,
director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de
Catalunya i consiliari de l’ACO a la zona de Nou Barris (Barcelona).

Preus:

A l’igual que anys anteriors els exercicis d’estiu seran de 4 dies.
La casa ens cobra 54 euros per pensió completa i dia (inclou el berenar i possibilitat d’àpats sense gluten o possibles intoleràncies).
Acostumen a fer menús vegetarians, per la qual cosa ens hauríeu
de dir prèviament si preferiu no fer tots els àpats d’aquest tipus.
No hi ha cap sobrecost per aquests menús especials. Per tant, el
preu de l’estada és de 216 euros per persona.
Si algú vol dinar ja el primer dia a els Hostalets de Balenyà, ho
haurà de comunicar en el moment de formalitzar la inscripció, ja
que aquest àpat es cobra a part del preu total.
Per poder cobrir les despeses generades, i depenent de les vostres
possibilitats us demanem, si fos possible, fer un petit esforç més i
que la vostra aportació aproximada sigui d’entre 216 i 234 euros,
per a tota l’estada.
Per motius d’organització us demanem que en el moment de la
inscripció, quan feu el pagament a través de transferència
bancària, poseu el vostre nom i la paraula: exercicis d’ACO.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Preu orientatiu de 216 a 234 euros

Compte a on fer l’ingrés:
Banc Sabadell:
ES78 0081 1750 9100 0102 1210

Els exercicis comencen dilluns 16 d’agost
a les 16 hores i finalitzen divendres
20 d’agost després de dinar.

INSCRIPCIONS
Últim dia d’inscripció: 26 de juliol 2021
Per telèfon: 93 505 86 86 de 09.00 a 18.00 hores els dies feiners.
Per correu electrònic: coordinacio@acocat.org

Quan us inscriviu, informeu si voleu ja dinar allà dilluns mateix, si necessiteu
un menú especial o no voleu que tots els àpats siguin vegetarians. Deixeunos també un número de telèfon on us puguem localitzar durant les vostres
vacances, per si hi ha algun imprevist o si cal acabar de concretar quelcom.
Les places són limitades. La reserva de plaça es farà per ordre d’inscripció.

En cotxe:

COM ARRIBAR-HI

Des de Barcelona: Sortiu per la Meridiana
i aneu a buscar la C-17. Després de passar
Centelles, arribareu a les sortides dels Hostalets de Balenyà. Heu d’agafar la número
47: Hostalets de Balenyà Nord.
La sortida us durà directament a la nacional
152-a. Aneu en direcció al poble, però immediatament abans de passar la benzinera
a mà esquerra, veureu els murs de la Casa
d’Espiritualitat Marc Castanyer. Heu d’entrar
pel carrer Marc Castanyer (a mà esquerra)
i també a mà esquerra – resseguint el mur – trobareu la porta de la Casa.
Des de Girona: Agafeu la C-25 i sortiu a la C-17. Baixeu per la C-17 en direcció a Barcelona fins la sortida d’Hostalets de Balenyà Nord. La sortida us
durà directament a la nacional 152-a. Aneu en direcció al poble i seguiu les
indicacions d’abans de passar la benzinera a mà esquerra.

Altres mitjans:

En tren: Heu d’agafar la línia de Rodalies R3 l’Hospitalet - Puigcerdà i baixar
a la parada Balenyà- Els Hostalets. Sortiu de l’estació, passeu per sota del
pont de la carretera, arribeu al carrer Major, creueu-lo. Arribareu a la Plaça
de l’Ajuntament que dona amb la Plaça de l’Església. Deixant l’església a mà
esquerra, hi ha un carrer estret (c/ Serrat) que va pujant fins al c/ Verge de
Núria. Aneu-lo seguint i arribareu al Poliesportiu. Continueu sense desviarvos per aquest carrer i ja veureu al fons l’edifici de la Casa d’Espiritualitat.
Són uns 10 minuts a peu des de l’estació.

